DS Region Øst
30. november 2016

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst

Tid: tirsdag den 29. november 2016, kl. 16.00 til 19.00
Sted: Regionskontoret, Kornerups Vænge 12, kælderen, 4000 Roskilde (tlf. nr. 33 38 62 22)

Deltagere: Vinnie Eliasen, Christine Nørgaard Nielsen, Charisma Fries, Susanne Both, Mie Backmann
(til kl. 18.45), Katja Hoffmann Barfod, Helle Ena Andersen, Peter Kruse Hedenborg, Christoffer Appel
Hansen, Mette Louise Brix, Majken Tingstrøm Rasmus Hangaard Balslev og Lene Kastaniegaard
Afbud: Mai Birk Andersen og Rikke Helk

Referat
1.0

Godkendelse af dagsorden

2.0

Politisk orientering – orientering

RB besluttede at tilføje et punkt til dagsordenen vedr. henvendelse fra FTR i Furesø Kommune om ændringer af klubbens vedtægter med henblik på at udvide kredsen af medlemmer i klubbestyrelsen. Punktet behandles som nyt punkt 6.0.

Rasmus Hangaard Balslev orienterede om dannelsen af ny regering og at DS i den forbindelse er i gang med at overveje sin position. Det forventes, at FU drøfter situationen på
mødet den 5. december 2016. RB havde herefter en drøftelse om mulige konsekvenser af
den ny regering og de tiltag, regeringen lægger op til.
Rasmus Hangaard Balslev og Peter Kruse Hedenborg orienterede om valg til posterne til
hhv. FTR og daglig ledelse i DSK.
Christine Nørgaard Nielsen orienterede om opnormering på 16 ansatte i Høje Taastrup
Kommune som led i en investering i det sociale område.
Katja Hoffmann Barfod orienterede om DS’ vellykkede juletræsfester, hvor knap 240 medlemmer deltog og hvor alle pladser var booket inden et døgn. Rasmus Hangaard Balslev
supplerede med at oplyse sine overvejelser om, hvordan vi kan udvikle konceptet henset til
dels den store interesse for arrangementerne og dels et ønske om at udvide til andre geografiske dele af regionen.
Endelig orienterede Rasmus Hangaard Balslev om, at flere konsulenter oplever, at nyuddannede stresssygemeldes eller på anden vis knækker halsen, når de møder det virkelige
arbejdsmarked. En ”tendens”, som RB bør have opmærksomhed på i forbindelse med arbejdet med aktivitetsplanen.

3.0

Evaluering af REP.16 – drøftelse

Indstilling:
Det indstilles, at RB evaluerer tilrettelæggelsen af delegationsarbejdet, herunder forberedelsesmødet, delegationsgruppernes arbejde før og under repræsentantskabet og delegationens arbejde under repræsentantskabet.
Evaluering:
RB roste Vinnie Eliasen som delegationsleder. Vinnie Eliasen responderede med, at det var
et nemt møde at være delegationsleder, idet hun oplevede, at mange punkter var klappet
af på forhånd. Herefter havde RB en drøftelse af, hvorvidt det er problematisk, at der ikke
er mere debat på repræsentantskabet og hvordan debatten evt. kan fremmes.
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Det kan i den forbindelse overvejes, om nogle af dagsordenspunkterne evt. kan 1. behandles på formøder i delegationen for dermed at skabe mere plads til mere debat.
RB gav desuden udtryk for ærgrelse over, at processerne til ”Det gode arbejdsliv” og resolutionsforslaget om DS 2022 blev lidt forhastede og at formålet med processerne var
uklart, ligesom det er uklart, hvordan opfølgningen på arbejdet kommer til at ske. RB tilkendegav som følge heraf ønske om at blive orienteret om opfølgningen.
Vinnie Eliasen har endelig medbragt den evaluering, som delegationen foretog på sidste
delegationsmøde under REP. med henblik på at få denne tilført referatet. Delegationens
evaluering var som følger:
•
•
•
•
•

•

•

•

4.0

Der bør være morgenmad ved ankomst eller i toget - til dem der kommer langvejs
fra.
Det var godt at holde delegationsmøder, men der er også behov for
pauser.
Det var godt at have en delegationsleder som havde fokus på delegationen
og ikke skulle indgå i forhandlinger mv.
Det vil være godt med en deltagerliste som også omfatter arbejdspladsplacering
mv.
Det var godt at have materialet på en app og der kan med fordel arbejdes på at
flere funktioner, fx mulighed for at skrive gruppebeskeder til en hel
delegation eller lign.
Det var godt at sidde ved et bord ansigt til ansigt i stedet for i skolerækker, men
det fordrer at der er så meget plads, at man kan dreje stolene, så man ikke
skal sidde i to dage med hovedet drejet.
Det vil være godt hvis, vi kendte mere til den praktiske mødeafvikling, fx i forhold
til debatoplægget om ”Det gode arbejdsliv”. Det ville bedre muligheden for
forberedelse.
Formødet var meget langt. Kan det gøres anderledes og kortere?

3. kvartals regnskab 2016 samt forslag til budgetrevision - godkendelse

Indstilling:
Det indstilles, at RB tager 3. kvartalsregnskab til efterretning og godkender, at budgettet
revideres i overensstemmelse med forventningerne til udgifter til indkøb af kontor- og mødeinventar, it-udstyr og håndværkerarbejde.

Rasmus Hangaard Balslev og Lene Kastaniegaard orienterede om statusregnskabet og herefter udspandt der sig en drøftelse om det fremtidige budget for medlemsarrangementer.
Desuden havde RB en drøftelse om prioritering af AKUT-midlerne.
Beslutning:
RB godkendte statusregnskabet og forslag til budgetrevision.

5.0

Budgetter 2017 og 2018 – orientering
Indstilling:
Det indstilles, at RB orienterer sig om budgetterne for 2017 og 2018 som det økonomiske
grundlag for regionens arbejde i de kommende to år.
Lene Kastaniegaard orienterede om budgetterne for 2017 og 2018.
Beslutning:
RB tog budgetterne til efterretning og besluttede at få en detaljeret gennemgang af budgettilblivelse, regnskabsaflæggelse og egenkapital mv.

6.0

Forslag om ændringer af klubvedtægter for klubben i Furesø Kommune –

Drøftelse:
Rasmus Hangaard Balslev runddelte forslag om ændringer af klubvedtægter for klubben i
Furesø Kommune, således at klubbestyrelsen udvides med dels TR-suppleanter og dels arbejdsmiljørepræsentanter, som er medlemmer af DS.
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Vinnie Eliasen anførte, at det synes overflødigt at ændre vedtægterne, når klubgeneralforsamlingen kan beslutte klubbestyrelsens størrelse og at det derfor ikke bør være
et anliggende for RB.
RB drøftede forslaget og de konsekvenser det, kan have.
Rasmus Hangaard Balslev bringer RB’s input videre til FTR for klubben i Furesø og hvis
klub-generalforsamlingen fastholder ønsket om en vedtægtsændring, sendes denne efterfølgende til skriftlig godkendelse hos RB.

7.0

Aktivitetsplan 2017 – 2018 – ansvarsområder - drøftelse

Indstilling:
Det indstilles, at de enkelte RB-medlemmer tilkendegiver, hvilke temaer i aktivitetsplanen
de særligt motiveres af og dermed ønsker at arbejde videre med i de kommende to år.
Tilkendegivelser:
Helle Ena Andersen:
Peter Kruse Hedenborg:
Susanne Both:
Christoffer Appel Hansen :
Mie Backmann:
Katja Hoffmann Barfod:

Stærke og handlekraftige klubber + Løn - skal forhandles
Stærke og handlekraftige klubber + Løn - skal forhandles
Løn - skal forhandles + Det gode arbejdsliv i balance
Løn – skal forhandles + Stærke og handlekraftige klubber
Det gode arbejdsliv i balance + En uddannelse i topklasse
En uddannelse i topklasse + Særlige fokusområder + Det gode
arbejdsliv i balance (som suppleant)
Mette Louise Brix:
Løn – skal forhandles + Stærke og handlekraftige klubber
Charisma Fries:
En uddannelse i topklasse
Vinnie Eliasen:
Det gode arbejdsliv i balance
Majken Tingstrøm:
Det gode arbejdsliv i balance + evt. Særlige fokusområder
Christine Nørgaard Nielsen: Overvejer hvilket tema, hun ønsker at arbejde med.

Rasmus Hangaard Balslev orienterede om, at arbejdet med medlemsarrangementer indgår
i alle temaerne. I forlængelse heraf orienterede Rasmus om en henvendelse, han har fået
om et medlemsarrangement om begrebet funktionelle lidelser og de overvejelser, henvendelsen har giver anledning til.

8.0

Jeg meldte mig til uddannelsespolitik og særlige fokusområder. Arbejdsliv i balance
var jeg "suppleant"

1. maj 2017 – beslutning

Indstilling:
Det indstilles, at RB beslutter følgende:
•
Konceptet for 1. maj-arrangementet
•
De studerendes rolle i tilrettelæggelse og afvikling af arrangementet
•
Ansvarsfordeling af opgaver RB-medlemmerne imellem
•
Politikere, der skal inviteres til at tale
•
Fanebærer
Beslutning:
RB fandt, at familiekonceptet bør bevares og at det sagtens kan lade sig gøre, selvom de
studerende også er til stede på skolen. Flere forslag til eksterne politikere blev foreslået
som talere og for så vidt angår talen på bordet tilkendegav Rasmus Hangaard Balslev, at
han ønskede at stå for den.
Charisma Fries blev valgt til regionens fanebærer både til 1. maj og øvrige optog/demonstrationer.
Endelig besluttede RB at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Charisma Fries, Katja
Hoffmann Barfod og Mie Backmann, som får ansvaret for tilrettelæggelse af 1. majarrangementet. Rasmus Hangaard Balslev påtager sig dog at indgå aftale med en ekstern
politiker som taler.
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9.0

Folkemøder i 2017 – drøftelse

Drøftelse af folkemøder, som afholdes i regionen bl.a. med fokus på følgende:

•

Hvordan der skabes et overblik over folkemødeinitiativer i 2017?

•

Hvilken strategi RB ønsker at lægge for regionens deltagelse på folkemøderne, herunder stillingtagen til hvad RB kan og vil byde ind med af ressourcer?

Drøftelse:
Katja Hoffmann Barfod, Majken Tingstrøm og Charisma Fries vil i fællesskab komme med
et overblik over folkemødeinitiativer i 2017. Drøftelse om strategi for regionens deltagelse
udskydes til overblikket over folkemødeinitiativer er skabt.

10.0

Folkemødet på Bornholm 2017 – drøftelse

Indstilling:
Det indstilles, at RB har en indledende drøftelse af:
•
Regionens formål med deltagelse på folkemødet?
•

Hvordan formålet opfyldes bedst muligt?

•

Hvilke muligheder regionen har for at facilitere deltagelse i overensstemmelse med
formålet, herunder de ressourcer, der er forbundet med deltagelse, det være sig økonomiske ressourcer som manpower mv.

Drøftelse:
RB tilkendegav, at konceptet fra 2016 også følges i 2017, men at den allerede nu ønsker at
lægge en mere målrettetstrategi for 2018.

11.0

Mødeplan 2017 – godkendelse

Indstilling:
Det indstilles, at RB godkender forslag til mødeplan for 2017.
Beslutning:
RB godkendte mødeplanen med den ændring, at mødet i maj afholdes tirsdag den 30. maj
i stedet for onsdag den 31. maj.

12.0

Velfærdsalliancen – drøftelse

13.0

Eventuelt

Udskydes til drøftelse pr. mail.

Susanne Both orienterede om, at hun er delegeret i PKA og det blev aftalt, at hun orienterer RB, hvis der er relevante nyheder på pensionsområdet.

Rasmus Hangaard Balslev lagde op til, at RB til sig næste møde overvejer, hvordan RB’s
arbejde kan synliggøres på de arbejdspladser, hvorpå RB-medlemmerne har deres daglige
virke.
Endelig tilkendegav Rasmus Hangaard Balslev, at han i løbet af det kommende år vil tage
initiativ til 1:1 samtaler med de enkelte RB-medlemmer.

Med venlig hilsen
Rasmus Hangaard Balslev
regionsformand
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