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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes – dog tilføjes endnu et pkt. 3a. Opflgn. Seminar. 

2. Godkendelse af referat 
indbydelse fra region N. gennemgås under evt. Ref. Godkendt. 

3. orientering om møde i Odense ved Lisbeth. 
Fællesmøde for faggruppemedlemmer; Lisbeth deltog. Lisbeths opsamling vedhæftes referatet. 
Vi drøftede muligheden for at evaluere på seminarer, med sigte på læring og kvalitet ved 
oplægsholdere. Måske skal pkt. på dagsorden til generalforsamlingen for at afklare om det er 
interessant for faggruppen. Vi skal eventuelt facilitere redskaber og rammer til hvordan det 
kan foregå. Lisbeth har fået kopi af evalueringsskema fra en af de andre faggrupper. 

3.a. Opfølgning forårsseminar 
Der var en god og givende debat til seminar, alle var tændte og der var ivrig deltagelse i 
debatten. I bestyrelsen har vi talt om hvorvidt vi skal, som faggruppe eller bestyrelse, i højere 
grad gøre opmærksom på hvad vi mener der er en god socialrådgiver? Hvad sker der med 
fagkritikken? Kan vi gøre noget? skal vi i højere grad arbejde med rollen som bisidder versus 
vore kolleger i kommunen.  

4. Generalforsamling 
Efterårsseminar 26. og 27. oktober 2016, Bestyrelsen mødes dagen før, altså den 25. 
oktober 2016, her gennemgås beretningen, regnskabet og eventuelle indkomne forslag. 

Frist for indkaldelse 15. september 2016. Frist for indkomne forslag 29. september 2016 – frist 
for endelige dagsorden 13. oktober 2016. 
For at overholde fristen for indkaldelse har vi valgt at få indkaldelse med i blad den 1. 
september 2016 – der er frist til bladet den 17. august 2016. 
 
Lisbeth sender forslag til indkaldelse rundt i bestyrelsen og beder om eventuelle rettelser. 
Lisbeth sørger for at sende til bladet (Søs Ammentorp; sa@socialraadgiverne.dk) inden for 
fristen. Lisbeth beder desuden om at det sættes på DS og på faggruppens kalender. 
 
Forslag til dagsorden til generalforsamling – medsendes indkaldelse. 
1) Godkendelse af dagsorden  



2) Valg af dirigent  
3) Valg af referenter  
4) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning ved faggruppens formand, Rikke Helk  
5) Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer Stephan Petersen.  
6) Valg af bestyrelse – hele bestyrelsen er villig til at modtage genvalg  
7) Struktureret evaluering af faggruppeseminar 
8) Indkomne forslag  
9) Evt.  
 

5. Økonomi 
Gennemgang af økonomi udsættes til næste bestyrelsesmøde. Vi er usikre på om 
sjællandsgruppen anmoder om underskudsdækning. En eventuel beslutning om 
underskudsdækning udsættes til næste bestyrelsesmøde – eller tages eventuelt via 
mailkorrespondance i bestyrelsen. 

6. Kommende aktiviteter 
Alle er velkomne til at gribe temadags”bolden”. Hvad sker der med temadagen omkring 
Ankestyrelsens praksis? Skal andre overtage? 

7. Kommende bestyrelsesmøder 
Vi KAN mødes onsdag den 12. oktober 2016, klokken 10-14, BUPL Århus i Aarhus. 
Denne dato ligger efter sidste frist for indkomne forslag og før sidste frist for 
udsendelse af endelig dagsorden. Hvis mødet ikke er relevant (ex. Ingen indkomne 
forslag) aflyses. 
Møder efter Generalforsamlingen planlægges efter Generalforsamlingen – som vanligt. 

8. Evt.  
Indbydelse fra Region Nord. Ditte Marie har været i kontakt med Steffen Friis og mads 
Bildstrup. Der er truffet beslutning om, at der sendes fællesmail til alle i region Nord fra 
Mads, og arrangementet afventer nu eventuelle tilbagemeldinger fra kolleger i region Nord. 
 
Ref. Helle Secher 
 
 
 
 
 

Lisbeths korte opsamling fra fællesmøde d. 3.5.2015 

Formålet med det fællesfaggruppemøde var først og fremmest at møde hinanden og dele 
erfaringer på tværs af faggrupperne samt på tværs af faggrupperne og DS. 

I år blev det gjort lidt anderledes. Runden, hvor alle faggrupper giver en status på det 
forgangne år, blev således kortere og der var lagt en workshop ind i programmet. Dette for at 
give inspiration til øget aktivisme og mobilisering af medlemmerne i faggrupperne. Desuden 
var der inviteret flere medlemmer fra bestyrelserne med end tidligere.  

Dagen bød på oplæg ved Niels fra DS om DS 2022 samt lidt om de kommende kampagner; 
1. Virkelighedes velfærd Demo 12.5.2016 
a. BUPL, DLF, FOA, HK-K 
b. Fattigdom; 225-timers reglen, Børnefattigdom. Samarbejde med BUPL og Red Barnet, 

Pixi-notater 
c. Trepartsforhandlinger 
d. Børneområdet, øget kvalitet ICS og DUBU (It program der understøtter digitaliseringen 

i Børn og Unge), afklaring af Sveriges-modellen 
Udveksling af erfaring i de forskellige faggrupper. 



Jeg deltog sammen med: 
Fagbevægelsens Socialrådgivere  
Børne og ungdomspsykiatri 
Beskæftigelse 
Akademiske Socialrådgivere 
SOSU skolerne 
Revalidering 
Psykiatri 
Handicap  
Professionshøjskolerne  
 
Ideer fra Plenum, som DS kan arbejde videre med  
1. Sverigesmodellen B&U. 
2. Regionale arrangementer for flere faggrupper. 

 
DS vil gerne tilrettelægge en uddannelse for bestyrelsesmedlemmer i Faggrupperne for på den 
måde at inspirere til større aktivitet i nogle faggrupper. 
 
Lisbeth Byg 

 


