
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde i Sektionen for selvstændige d. 25.10.16  
 
Til stede: Eva Terkelsen, Birgitte Junø, Birthe Møller og Rikke Ludvigsen 
Afbud: Anne-Marie Wulff og Charlotte Holmershøj 
 

1. Valg af referent og ordstyrer 

Ordstyrer: Rikke Referent: Birgitte 

2. Tjek ind 

3. Evaluering af temadag med Abelone Glahn 

Rigtig god informativ og inspirerende dag, hvor vi deltagere fik vi et godt overblik og 

fundament for at bruge LinkedIn. Både nybegyndere og erfarne gik hjem med 

inspiration, gejst og tips til at udbygge egne profiler. Abelone er en super kompetent 

underviser og dygtig formidler, der får alle med. Rikke laver en anbefaling på 

LinkedIn. 

 

4. Planlægning af netværksmøde 

Endelig planlægning af netværksmødet med de sidste løse ender. 

 

5. Orientering om generalforsamling 27.1.2017 

Generalforsamling afholdes d. 27.1. kl. 9.00 – 12.00 i MBK i København som sidste 

år. 

Frokost og temaeftermiddag kl. 13.00 – 16.00 om Mental Robusthed og resiliens i 

socialt arbejde med Lester Johannesen-Henry.  

Desuden byder bestyrelsen på et fredagsglas på en nærliggende Café som afslutning 

på dagen. 

Deltagelse i både generalforsamling og temadag er gratis. Invitation følger. 

 

Arbejdsfordeling:  

Beretning - Rikke 

Handleplan - Birgitte 

Budget-  Birthe 



Ordstyrer - Eva eller Anne-Marie. 

 

6. Videre refleksion over sektionens fremtid og handleplan 2017 

Rikke orienterer om, at DS har området med selvstændige, private rådgivere og 
ledere som fokus i deres 2020 plan, hvilket vi hilser særdeles velkomment.  
Der er enighed om at forsætte den linje, vi har fastlagt med et større arrangement 
med fagligt og socialt indhold om året udover generalforsamling, samt regionale 
netværksmøder. Vi overvejer, at arrangementet 2017 bliver deltagelse i 
Socialrådgiverdage. Rikke forhører sig om muligheden for en lavere pris på en stand, 
da vi umiddelbart synes, udgiften er for høj til vores budget. 
Vi forsøger at skabe kontinuitet hen over årene, så der er en vis forudsigelighed i 
aktivitetskalenderen. 
Vi vil desuden gennemføre alle arrangementer uanset deltagerantal. 
Vi har drøftet muligheden for at samarbejde med ledersektionen. Rikke snakker med 
formand Anders Fløjborg. 
Vi arbejder med fastholdelse af mentortilbuddet til nye selvstændige. 
 
Andre ideer er en supervisionsgruppe for selvstændige, samt coaching i samarbejde 
med DS a la modellen i ledersektionen. 
  

 Foreløbigt årshjul: 
 Januar:   GF og temadag 
 Februar: Konstituerende bestyrelsesmøde 
 April/maj: Netværksmøde og bestyrelsesmøde 
 August/september: Netværksmøde og bestyrelsesmøde 
 November: Socialrådgiverdage/større arrangement  

December: Bestyrelsesmøde med frokost 
 

7. Budget 2016 
 

Efter afholdelse af bestyrelses- og netværksmøde i dag forventes et overskud på ca. 
45.-50.000 kr. 
Budget 2017 kan først lægges på næste bestyrelsesmøde, da rammen først kendes 
efter Repræsentantskabsmødet i november.  

  
 

8. Eventuelt   
Birthe orienterer om, at der kontinuerligt er tilgang til FaceBook gruppen. 

 

  
          
 
Birgitte Junø d. 25.10.2016 


