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Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 19. april 2016 
 
Bestyrelsesmødet afholdes på Lillians arbejdsplads – adresse: Strandvejen 35E, 2. sal, 

9000 Aalborg – p-muligheder fremgår af mail. 
 

Program 
Kaffe og rundstykker  09.00-09.30 
Rundvisning  09.30 – 10.00 

Mødet begynder kl.  10.00 
Frokost fra kl.  12.00 – 12:45 

Mødet slutter kl.  15.00 
 
 

Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialraadgiverne.dk   
 

 

Tilstede 
Jeppe Andersen, Sisi P Pedersen, Birthe Madsen, Mads Bilstrup, Stinne Willumsen, 
Lillian Steenberg (1. supp), Chanette Stefansen, Niels Skinnerup, 

 

Afbud 
Hanne Poulsen (3. supp), Sune P Kirketerp, Susanne Staun, Lena Skovgaard, Helene 
Flintholm – SDS Århus, Karina Søborg (2.supp), Anni Christensen, 

  

mailto:pv@socialraadgiverne.dk
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Dagsorden 
 
Mødeleder er Mads Bilstrup 

 
1. Godkendelse af dagsordenen 

 
2. Beslutningspunkter 
2.1 Evaluering af Fagligt Udsyn 2016 (MB)    

2.2 Status på organiseringskonsulent (MB)    
2.3 DS nuværende indsats på kontanthjælpsreform, 255-timer og integrationsydelse 

(MB)  
2.4 Regnskab 2015 (PV) 
2.5 Efterårets medlemsarrangementer (PV/MB) 

2.6 Kultur Cirklen i Ikast/Brande og Herning – et medlemstilbud (MB) 
2.7 RB-seminar, RB-generalforsamling og REP16 

2.8 Valg til RB  
 
3. Politisk diskussion 

3.1 HB-dagsorden (MB)     
 

4. Orienteringspunkter 
4.1 Status på de regionale TR-konferencer (MB)    
4.2 Klubvedtægter – Herning Kommune (MB)     

 
5. Evt. 

 

Punkter til næste gang 

- Valg af ny næstformand til regionsbestyrelsen. 

- Valg af supp. FTF midtjylland.  
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2.1 Evaluering af Fagligt Udsyn 2016 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Vi afholdte d.4. marts Fagligt Udsyn for over 300 tilmeldte socialrådgivere. Det var 
første gang, at så mange havde tilmeldt sig. 

Stort set alt hvad vi havde planlagt, blev gennemført og lykkedes – og jeg/vi har også 
kun modtaget positive tilbagemeldinger fra nogle af deltagerne. 

 
For at kunne lave et endnu bedre Fagligt Udsyn om 2 år (2018), så skal 
Regionsbestyrelsen evaluere arrangementet, så denne avaluering kan indgå ved 

næste forberedelse. 
 

Bilag vedlagt: 
 
 

Indstilling: 
Regionsbestyrelsen evaluerer Fagligt Udsyn 2016.  

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

 
Beslutning: 

Nedestående bemærkninger tages med i planlægning af næste fagligt udsyn. 
 
Den videre opfølgning: 
 

- Mads og Monopolet – godt det var efter frokost 

- Forslag til dagsprogram - Stort oplæg – workshop – frokost – underholdning – 

workshop - afslutning 

- Lang dag – mange indtryk – sandwich manglede 

- Gode tilbagemeldinger – alle blev til den sidste workshop  

- Der var ikke kaffekopper nok – Comwell gik tør for kaffe og brød 

- Rigtig godt arrangement – de ekstra 100 deltagere kostede kun omkring 

15.000kr. –  

- Udtalelse fra medlem ”Hold kæft, hvor er vi stolte af vores fagforening” 

- Stande – kan være en mulighed til næste Fagligt udsyn  
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2.2 Status på organiseringskonsulent 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
HB/FU i DS besluttet at opslå 4 organiseringskonsulenter, som skal styrke arbejdet 
ude i de enkelte klubber, og være med til at sikre, at DS får en stigende 

organisationsgrad (flere medlemmer). Endvidere skal arbejdet med SDS og de 
studerende styrkes, så også flere studerende indmelder sig i SDS. Det er den central 

ansatte organisationskonsulent der har denne opgave. 
 
I Region Nord har et enigt ansættelsesudvalg besluttet at ansætte Stinne Willumsen. 

Stinne er ansat i jobbet pr.1. maj 2016 for en 2 årig periode. 
 

Der gives en orientering om Stinnes kommende jobfunktioner og opgaver, og om 
hvordan RB, TR, konsulent, klub osv…… kan bruge Stinnes viden og kompetencer i 
perioden. 

 
Endvidere skal RB drøfte indsatsområderne i de 6 kommuner, hvor RB har besluttet, 

at der skal ske en særlig indsats. 
Endvidere om der er andre forventninger og holdninger til Stinnes arbejdsfelt/område 
for de kommende 2 år. 

 
 

Bilag vedlagt: 
Organisationsgraden i de 30 kommuner og 2 regioner i Region Nord. 
 

Indstilling: 
RB drøfter Stinnes indsatsområder i de udtagne 6 kommuner, samt om der er andre 

forventninger og holdninger til Stinnes kommende arbejdsområde. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
 

Beslutning: 
RB har besluttet at de følger HB’s måltal, som vedtages på HB-mødet den 27. – 28. 
april. 

 
Mads har lavet et notat vedrørende besøg i de 6 udvalgte kommuner – det sendes ud 

sammen med referatet. 
 

Der skal laves en forventningsafklaring ift hvilke opgaver organiseringskonsulenten 
tilbyder – hvilket forpligtende samarbejde er der mellem TR, organiseringskonsulent 
og de øvrige konsulenter? 
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Synlighed – er vigtig – Der skal laves en kort præsentation af Stinne som sendes ud 

til TR’erne. 
 
Indsatsområder: Stinne har allerede lavet aftaler med Aalborg-klubben – specifikke 

arbejdspladser – ellers skal de øvrige 5 indsatskommuner prioriteres først 
 

I det videre arbejde kunne det være en idé at få historien om, hvorfor ikke-
medlemmer har valgt at stå uden for fællesskabet? 
 

Der var forslag om at have en opmærksomhed på Cand.Soc og fleksjobberne i 
organiseringsindsatsen. 

 
 
Den videre opfølgning: 
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2.3 DS nuværende indsats på kontanthjælpsreform, 
225-timer og integrationsydelse 

 
Baggrund/sagsfremstilling: 

Regeringen har vedtaget 3 lovforslag som betyder store økonomiske forringelser for 
modtagere af kontanthjælp/integrationsydelse og store forringelser i mange 

socialrådgiveres arbejdsbetingelser. 
 
Lovændringer er trådt i kraft 1. april og indføres/udmøntes her over forår og sommer. 

 
På den baggrund har DS udsendt en ”hjælpepakke” til valgte TR, TR-suppl. og AMIR. 

Regionsformanden giver en orientering om denne pakke og dets indhold. 
 
RB-formand gennemgår kort indholdet i de 3 nye/ændrede lovforslag, så RB kender 

ændringerne. 
 

RB/Region Nord skal støtte op om den enkelte TR, TR-suppl., AMIR og klub i deres 
arbejde med at implementere lovændringerne, og RB skal på den baggrund drøfte, 
om vi kan støtte/hjælpe op med andet, end de fremsendte ”hjælpepakker”. 

 
Bilag vedlagt: 

 
 
Indstilling: 

RB drøfter om de kan supplere med anden hjælp og støtte til den valgte 
medarbejderrepræsentant og klub, udover det fremsendte materiale fra DS. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

 
Beslutning: 

APE’s materiale er rigtig godt og spændende, men det er svært at få med på et 
klubmøde, da der er mange andre punkter på dagsorden. 
DS står til rådighed, hvis klubberne har brug for det. 

De enkelte medarbejdere skal inddrages, sådan at det ikke kun er TR’s opgave 
DS skal støtte, når arbejdspladserne efterspørger om hjælp 

Bekymring for at det går ud over arbejdsmiljøet. Det er et ledelsesansvar og ikke den 
enkelte medarbejders ansvar. 
 

Den videre opfølgning: 
Mads laver et lille skriv til TR/AMiR, hvor der står at man skal rette henvendelse til DS 

hvis de oplever arbejdsmiljøproblemer ift. lovgivningen 
  



 
 

Godkendt - referat RB-møde 160419 7 

 

 

Regionsbestyrelsesmødet d. 19. april 2016 

 
 

2.4. Regnskab 2015 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
 
Den politiske organisation 
Der er forbrugt t.kr. 19 mindre end budgetteret, hvilket skyldes; at der er blevet brugt lidt 

mindre på udgifter til afholdelse af bestyrelsesarbejde.  

 

Faglige aktiviteter 
Vedrørende faglige aktiviteter har der været et større forbrug på ca. 140 t.kr, hvilket skyldes 

vores mange medlemsarrangementer. Vi har i 2015 haft 31 medlemsarrangementer med 1100 

deltagere. Derudover har vi brugt ca. 50 t.kr. på intro-outro arrangementer for studerende, 

som der ikke var budgetteret med.  Merforbruget er besluttet og godkendt af 

Regionbestyrelsen. 

 

Udgifter og tildeling til TR aktivitet skal ses over en 2-årig periode – Vi har i brugt t.kr. 95 

mere end budgetteret i 2015 og derfor har vi i 2016 95 t.kr mindre til TR-aktiviteter. Af store 

udgiftsposter i 2015 kan nævnes: orientering om OK-resultatet i Viborg, TR som 

meningsdannere, FTF talentuddannelse, kvindelige meningsdannere.  
 
Drift – administration 
På de store driftskonti har forbruget på lønninger fulgt budgettet og der har været et mindre 

forbrug på 110 t.kr. til arbejdsgiverbidrag og feriepenge- og fratrædelsesgodtgørelse i forhold 

til det budgetteret. Derudover har der været et mindre forbrug på t.kr. 45 på de øvrige 

administrationsomkostninger (Telefon/dataforbindelse – småanskaffelser – medlemskørsel ect.) 

 

Ejendom er der forbrugt 33. t.kr. mindre en budgetteret 
 

Bilag vedlagt: 
Bilag 2.4.1 Regnskab 2015 
 

Indstilling: 
Det indstilles at Regionsbestyrelsen godkender regnskab 2015 

 
Husk regnskabet skal underskrives 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen godkendte regnskabet for 2015 

 
Den videre opfølgning: 
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2.5 Efterårets medlemsarrangementer 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Efterårets medlemsarrangementer og tilbud er småt under forberedelse. Nogle aftaler 
er kommet i hus, men derudover efterlyses der andre gode forslag. 

 
Flg. er aftalt: konferencedag med SDS og SAND om hjemløshed, fyraftensmøder om 

funktionelle lidelser, kompleksitet og paradokser i i socialt arbejde. 
 
Flg. kunne tilbydes; Lotte Bruckner og Poul Erik Tindbæk samt 3 medlemsfester i 

henholdsvis Ålborg, Holstebro og Århus. 
 

Gode ideer og forslag modtages gerne. 
 
 

Bilag vedlagt: 
 

 
Indstilling: 
RB kommer med gode ideer og forslag til efterårets arrangementer, og drøfter b.la om 

vi skal afholde 3 medlemsfester; jf. også den økonomiske status fra pkt. 2.4. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 

Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede at bruge 100.000 yderlige til medlemsarrangementer i 2016 

end det der er budgetteret i 2016 – hvilket betyder at der kan bruges op til 380.000 
kr. på medlemsarrangementer i 2016 – der på nuværende tidspunkt forbrugt eller 
planlagt forbrug for ca. 280.000 kr. 

 
Den videre opfølgning: 
Mads har fået input til medlemsarrangementer i efteråret – Mads vil komme med et 
forslag til et samlet program for efterårets medlemsarrangementer. 
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2.6 Kulturcirklen i Ikast/Brande og Herning – et 
medlemstilbud 

 
Baggrund/sagsfremstilling: 

RB-formanden er blevet kontaktet af formanden for LO Herning-Ikast. 
De tilbyder DS`s medlemmer i Herning og Ikast/Brande kommune at være 

medlemmer af Kultur-cirklen, som er et samarbejde mellem en kreds af faglige 
organisationer og Messecenter Herning. 
Som organiseret medlem kan man opnå fordelagtige rabatter på arrangementer i 

Messecentret samt gratis adgang til den årlige revy. 
 

Det koster 8 kroner + moms pr. medlem pr. år. (10 kroner i alt) 
 
Vi har 60 medlemmer i Ikast/Brande og 148 medlemmer i Herning kommune. 

 
Der er mulighed for at udvide vores medlemskreds med andre kommuner i området. 

 
Bilag vedlagt: 
Beskrivelse af Kulturcirklen og henvendelsen fra LO Herning – Ikast. 

 
Indstilling: 

RB drøfter det fremsendte tilbud og beslutter om vi skal være medlem. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
 

Beslutning: 
Forslag at vi betaler det første år og så må klubberne overtage abn. Det er gældende 
for Lemvig, Struer, Herning, Holstebro, Ikast/brande, Viborg, Skive og 

Ringkøbing/Skjern. 
 

 
Den videre opfølgning:` 
Bestyrelse vil gerne have oplyst, hvilke kommuner, der bruger tilbuddet. 
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2.7 RB-seminar, RB-generalforsamling og REP16  
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
RB begynder de indledende forberedelser til vores RB-seminar samt til RB-
generalforsamlingen og afslutningsvis REP16. 

 
Der er RB-seminar i Viborg d.6. og 7. juni, hvor vi drøfter og planlægger 

kommende generalforsamling, samt skriver den skriftlige beretning. Vi skal på RB-
mødet beslutte hvilke temaer/emner der skal med i beretningen. 
 

Der er RB-generalforsamling i Viborg fredag d.7. oktober. Vi har booket 
Paletten. Vi skal på RB-mødet drøfte dirigent, bespisning, underholdning, gæstetaler, 

bustransport og annoncering. 
 
Der er REP16 d.18. og 19. november i Århus. Dette er blot til jeres erindring, og 

vi påbegynder forberedelse til dette efter sommerferien. 
 

Bilag vedlagt: 
Den skriftlige beretning fra generalforsamling 2014. 
 

Indstilling: 
RB drøfter og beslutter ovenstående. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

 
Beslutning: 

Beretningen: Det er besluttet at vi skal have den samme form ift. den skriftlige 
beretning, som der var sidste gang. Husk at sende ud til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer om hvilke indsatsområder de vil skrive om. 

 
De 5 indsatsområder 

- OK15 – Mads 
- Medlemsarrangementer – Birthe + Anni C 
- Rekruttering –  

- DS – SDS – Niels + Jeppe 
- TR/AMiR – Lena + Chanette 

 
Øvrige forslag til beretning 

Fattigdomsydelser 
- Sverigesmodellen – investeringsstrategien - Sisi 
- Lokale medier/historie – Region nord – Lillian  

- Aktivitetsplan for 2017-18 
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Mads spørger Per Westersø om han vil være dirigent 
 
Busruter – planlægning af logistikken ift. at dem som bliver hentet først ikke skal 

afleveres sidst. Eventuelt underholdning under middagen -  
 

RB præsenterer HB-kandidater, som deltager i GF 
 
 

 
Den videre opfølgning: 
Kan man stille op til valg og ikke være tilstede ved GF – se på formalia/love 
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2.8 Valg til RB 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Der er valg til de politiske poster i DS i sensommeren 2016.  
Der skal for en 2 årig periode vælges formand, næstformand, 3 RB-formænd, HB og 3 

regionsbestyrelser. Sidstnævnte vælges på RB-generalforsamlingen d.7. oktober i 
Viborg. 

 
Hvis I er afklaret, så bedes i til bestyrelsesmødet oplyse, om I genopstiller til RB, eller 
om I opstiller til andre poster i DS. 

 
Bilag vedlagt: 

 
 
Indstilling: 

RB afklarer hvem der stiller op til politiske poster i DS. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 

Beslutning: 
Hvem genopstiller: 

Mads Bilstrup - genopstiller 
Lillian S Hansen - genopstiller 
Jeppe - uafklaret 

Niels S - genopstiller 
Sisi – genopstiller 

Chanette – genopstiller 
Birthe – genopstiller 
Karina – genopstiller ikke 

Anni –  
Sune 

Lena –  
Susanne -  
Helene – genopstiller ikke 

Stinne – genopstiller ikke 
 

 
 

Den videre opfølgning: 
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3.1 HB-dagsorden 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Der er HB-møde d.27. og 28. april. 
Der er endnu ikke fremsendt dagsorden til mødet. Denne eftersendes snarest muligt. 

 
HB drøfter de punkter der måtte have interesse og relevans, samt hvor RB-formanden 

ønsker viden og/eller mandat. 
 
Bilag vedlagt: 

 
 

Indstilling: 
RB drøfter fremsendt HB-dagsorden. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

 
Beslutning: 
Punktet blev drøftet. 

 
Den videre opfølgning: 
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4.1 Status på de regionale TR-konferencer 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Der afholdes 2 TR-konferencer i Region Nord henholdsvis d.14. og 20. april i Silkeborg 
og Ålborg. 

Der er til hver af de 2 konferencer tilmeldt cirka 60 deltagere. I alt 120 deltagere. 
 

RB-medlemmerne er også blevet opfordret til at deltage. 
 
Bilag vedlagt: 

 
 

Indstilling: 
RB-formanden giver orientering om afholdelsen af 1. konference d.14. april. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

 
Beslutning: 
Punktet blev drøftet – der kommer efter de 2 konference evalueringsskemaer ud til 

deltagere. 
 

 
Den videre opfølgning: 
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4.2 Klubvedtægter – Herning kommune 
 

Baggrund/sagsfremstilling: 
Der er fremsendt nye klubvedtægter fra klubben i Herning. 
 

RB skal formelt orienteres om dem. 
 

Bilag vedlagt: 
Klubvedtægter fra klubben i Herning. 
 

Indstilling: 
RB tager orienteringen til efterretning. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

 
Beslutning: 

Taget til efterretning 
 
Den videre opfølgning: 
 
 


