Referat fra bestyrelsesmøde i faggruppen Revalidering
den 9. juni 2016 kl. 10.00 på Cafeladen 7500 Holstebro
Deltagere: Åse Pedersen, Hanne Poulsen

1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra mødet den 18. marts 2016 blev godkendt
3. Økonomi, vi mangler tilbagemelding på vores budget, derfor udskudt til næste møde,
Efterfølgende kan det dog ses at faggruppen har modtaget støtte fra 2. runde af 2016
ekstrapuljemidler
4. Indbydelse til temadag den 15. september 2016, blev drøftet og der laves udkast, så
den kan udsendes inden sommerferien
5. Det besluttes at der afholdes ekstraordinært generalforsamling den 15. september pga.
manglende tilmeldinger i Maj måned.
6. Vi havde en fantastisk faglig dag i København den 27. maj, takket være Susanne
Wiederquist, som jo var forberedt til ”tænderne” og ikke mindst var meget konkret i
mødet. Vi har aftalt opfølgningsmøde til den 18. August 2016. ligeledes i
Toldbodgade, hvor vi forventer at Mette Bertelsen har styr på dagsorden og forplejning
m.m.
7. Vi var til fælles faggruppedag i Odense den 3. maj – hold nu op – hvor var det en
øjenåbner for os i Revalideringsfaggruppen. Vi er stort set den eneste faggruppe der
afholder flere temadage hvert år, resten af faggrupperne afholder et arrangement, hvor
der så er overnatning og andet godt i, bestyrelsen følte sig lidt overroulet, i forhold til
at vi hvert år har min. 4 arrangementer og der alle er rød tråd i, vi kan som bestyrelse
se, at vi har lagt meget arbejde i faggruppen, som måske slet ikke ønskes fra Dansk
Socialrådgiverforenings side.
8. Vi afventer ekstraordinært generalforsamling omkring nye tiltag, da der skal en ny
bestyrelse til,
9. Intet under eventuelt

Overblik over temadage der er i støbeskeen:
Kommende

Temadage

Kommende

Temadage

15. September2016

Fokus på
Autotekster og
brugen af disse,
”klippe klistre”
fordele og ulemper
ved anvendelsen
af dette

Lise Norup

Lokaler er bestilt

Her mangler

Invitationer m.m.

Oktober 2016 ?

Foreslår datoen

Carsten Kock?

Kontakter ham snarest

Her mangler

Planlægningen

dvs. indbydelser m.m.

Lokaler er ikke bestilt

November 2016
Her mangler

Emilie Van Hauen eller?
Planlægningen

dvs. indbydelser m.m.

Lokaler er ikke bestilt

Thomas Borup

De er jo adviseret

Januar 2017

April 2017

Og Leif Kongsgaard

Referent
Hanne Poulsen

