Referat af bestyrelsesmøde i sektionen for selvstændige
København den 23.august 2016

Tilstede: Anne-Marie Wulff, Rikke Ludvigsen, Eva Marianne Terkelsen,
Birthe Elisabeth Møller, Birgitte Høigaard Junø.
Afbud: Charlotte Holmershøj
Ordstyrer: Rikke
Referent: Birgitte
Referat af 20.6.2016 godkendt

1. Tjek ind runde
2. Nyt fra DS
Da Charlotte ikke kunne komme, skubbes punktet til næste gang.
3. Dagens netværksmøde
Mødet planlagt med fordeling af opgaver.
Der er syv tilmeldte – 3 medlemmer af sektionen – 4 interesserede i at blive
selvstændige – dvs. 12 inklusive bestyrelsen
4. Handleplan 2016 – fortsat
a. Abelone Glahn ”Dit digitale håndtryk” med særligt fokus på Facebook og
Linkedin d. 7.10. kl. 12.30 – 16.00 – alle opfordres til at tage pc med, så der
kan arbejdes efter oplæg – pris 400 kr. i DS. Politisk og administrativ ledelse og
sekretariat er også inviteret.
Oktoberfest med middag kl. 18 – pris 100 kr.
Indbydelse er færdig til udsendelse.
b. Netværksmøde i Århus i oktober afholdes på DS kontoret
Bestyrelsesmøde afholdes kl. 14. – 17. Anne Marie har på forhånd meldt afbud.
Birgitte tjekker tilmeldte og sørger for forplejning
c. Generalforsamling 2017 afholdes d. 27.1.2016 efter samme skabelon som i år,
der fungerede godt. Generalforsamling kl. 9.30 – 12.00, frokost og faglig
temadag kl. 13.00 – 16.00 om Mental robusthed og resiliens hos socialarbejdere
med Lester Johannesen-Henry.
Rikke og Birgitte er ansvarlige
d. Mentorordning og businessbuddy
Som supplement til den rådgivning Charlotte Holmershøj allerede yder, har
bestyrelsen besluttet en forsøgsordning frem til generalforsamlingen 2017 med
mulighed for et par timers sparring af en erfaren socialrådgiver, til medlemmer
der er i gang med at etablere sig som selvstændige. Bestyrelsen stiller sig til
rådighed og vil via mailinglisten efterspørge andre erfarne selvstændige fra

sektionen, der gerne vil hjælpe med at løse opgaven. Ordningen kommer til at
fungere gennem Facebook-gruppen.
e. Orientering om gennemskrivning af vedtægter skubbes til næste møde, da
Charlotte ikke er med i dag.
5. Budget
Der er pr. 17.8. 96.000 kr. tilbage og omkring 75.000 kr. tilbage efter begge
netværksmøder. Oktoberfest og temadag med Abelone Glahn er budgetteret med
25.000 kr. Dette giver mulighed for at bogen ”Dit digitale håndtryk” inkluderes i
temadagen. Samtidig beslutter bestyrelsen, at den årlige fælles frokost fremrykkes til
december i forbindelse med bestyrelsesmøde.
6. Eventuelt
a. Facebook og listen
Birthe har gennemgået listen, hvor der er 70 medlemmer og Facebook 58
medlemmer. Der er kun 20 medlemmer fra sektionen i Facebookgruppen, det vil
sige, at der er 38, vi ikke ved noget om……er de selvstændige, medlemmer af
DS, andet???? Birthe har tidligere opfordret alle, der ikke er selvstændige til at
melde sig ud af gruppen. Birthe opfordrer igen på Facebook og sletter ikkemedlemmer efter en uges tid. Vedtægterne for sektionen lægges ind på siden.
b. Evaluering af mødet
Vi har nået meget i god ro og orden.
c. Vi afholder bestyrelsesmøde i København er d. 1.12. kl. 10-14 for handleplan og
GF med årets frokost bagefter.
Birgitte Junø d. 25.8.2016

