DS Region Øst
26. august 2016

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Tid: onsdag den 24. august 2016, kl. 9.00 til 16.00
Sted: Regionskontoret, Kornerups Vænge 12, 2. sal, 4000 Roskilde (tlf. nr. 33 38 62 22)

Deltagere: Rikke Helk, Majken Tingstrøm, Mette Brix, Ellen Bækgaard, Mai Birk Andersen,
Lykke Frederiksen, Rasmus Balslev, Katja Barfod Hoffmann og Annemette El-Azem

Afbud: Jens Kirk Poulsen, Charisma Fries og Lizette Lerche
Referent: Lene Kastaniegaard

Referat
1.0

Godkendelse af dagsorden

1.a

Orientering

1.b

Ekstraordinært RB-møde

2.0

Annemette El-Azem orienterede om følgende:
•
Henvendelse fra LO Sjælland om en fælles konference
sygedagpengeproblematikker.
•
Medlemsarrangement om inklusion med SL Nordsjælland.
•
Budgetmøder i kommunerne, herunder besparelser i Københavns Kommune og
Holbæk Kommune.
•
Velfærdsalliancen.
•
Minisocialrådgiverdag den 6. september 2016 på Metropol.

RB besluttede at afholde ekstraordinært RB-møde den 12. september, kl. 15.30 til 16.30.
et sted centralt i København med halvårsregnskab 2016 og budgetter 2017 og 2018 på
dagsordenen.

Retningslinjer for klubtilskud – beslutning
Indstilling:
Det indstilles, at RB beslutter kriterier for tildeling af klubtilskud.
Beslutning:
RB tilkendegav, at regionformanden og kontorlederen arbejder videre på retningslinjer for
klubtilskud ud fra en styringsmodel, hvor der er dels en kompetence til konsulenterne til at
bevilge tilskud inden for fastlagte beløbsgrænser og dels muligheder for ekstraordinære
tilskud. Retningslinjerne behandles på RB-mødet den 12. september 2016.

3.0

GF 2016 – bestyrelsens skriftlige beretning – beslutning
Indstilling:
Det indstilles, at RB godkender den skriftlige beretning.

RB kom med bemærkninger til beretningen, som regionsformand og kontorleder
indarbejder.
Beslutning:
Med de faldne bemærkninger godkendte RB beretningen.

4.0

GF 2016 – aktivitetsplan for 2017 og 2018 – beslutning
Indstilling:
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Det indstilles, at RB godkender aktivitetsplanen for 2017 og 2018.
Beslutning:
RB kom med bemærkninger til aktivitetsplanen og besluttede desuden, at medlemmernes
konkretisering af de 5 overordnede målsætninger skal ske ved, at de poster dem på en i
lokalet placeret tavle. RB ønskede om muligt aktivitetsplanen sendt ud forud for
generalforsamlingen.

5.0

GF 2016 – diverse – beslutning

Indstilling:
Det indstilles, at RB beslutter følgende:
Tidsplan som fremlagt
At pege på Dorte Hougaard Olsen og Karina Rohr Nielsen som dirigenter
At pege på Mette Glud Holm og Anker Elvius til referenter
At pege på Lone Lomholt og Peter Westberg som repræsentanter for
stemmeudvalget
At uddelegere kompetencen til regionsformanden til at pege på yderligere to
medlemmer som repræsentanter for stemmeudvalget
At pege på Flora Ghosh og John M. Nielsen som kritiske revisorer for 2017 og 2018
Hvem der i RB varetager de enkelte ordførerskaber på generalforsamling
Hvem der i RB byder medlemmerne velkommen ved indgangen til festsalen
RB kom med bemærkninger til forslagene og desuden blev RB opfordret til at komme med
forslag til spørgsmål til en quiz, som kan få deltagerne til at forholde sig til regionens virke.
Beslutning:
RB besluttede at ændre på rækkefølgen i tidsplanen, således at HB’s beretning fremlægges
forud for RB’s beretning. Desuden besluttede RB, at Majken Tingstrøm fremlægger
regnskaber og budgetter og at Mai Birk Andersen fremlægger aktivitetsplanen. En række
bestyrelsesmedlemmer møder kl. 13.30 og det besluttes på dagen, hvem der byder
deltagerne velkommen.

6.0

7.0

Valgmøder – beslutning

RB besluttede, at Rikke Helk varetager ordstyrerposten til valgmøderne i København og
Roskilde og at udpegning af ordstyrer til de øvrige valgmøder udskydes til, der er klarhed
over, om valgmøderne afvikles.

Formøde til Rep.16 – beslutning

Indstilling:
Det indstilles, at RB lægger en konkret plan for formødet til REP.16 og fordeler opgaver
forbundet med formødet i mellem sig.
Beslutning:
RB besluttede, at punktet udskydes til RB-mødet den 12. september 2016.

8.0

Ny dato for RB-møde i oktober 2016 – beslutning

Indstilling:
Det indstilles, at RB beslutter, hvorvidt RB-mødet i oktober skal afvikles og i givet fald
datoen herfor.
Beslutning:
RB besluttede at udskyde mødet til den 31. oktober 2016.

9.0

HB 4/16 – drøftelse
Annemette El-Azem orienterede om følgende punkter på dagsordenen for HB 4/16:
Pensionsstrategi
Debat om funktionelle lidelser
Organisationsprocent
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10.0

Folkemøde på Møn – drøftelse

Indstilling:
Det indstilles, at RB har en drøftelse om DS’ fremadrettede deltagelse på folkemødet på
Møn.

RB lagde op til, at den nye RB udarbejder et overblik over folkemøder i regionen, forinden
stillingtagen til regionens deltagelse på møderne, herunder på folkemødet på Møn.

11.0

Evaluering af RB’s arbejde – drøftelse

RB evaluerede sit arbejde i perioden 2015 og 2016 og der var enighed om at fortsætte
med arbejdsgrupper, men på et mere fokuseret eller målrettet niveau.
Desuden bør det fremadrettet overvejes, om nogle af dagsordenspunkterne kan klares pr.
mail for dermed at skabe mere tid til debat af væsentlige emner.
Endelig bør RB i den kommende tid være opmærksomme på klubløse medlemmers
muligheder for at øve indflydelse.

12.0

Eventuelt

Med venlig hilsen
Annemette El-Azem
regionsformand
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