
Referat af bestyrelsesmøde Faggruppen Socialrådgivere i 
fagbevægelsen,  
afholdt den 1.december 2016 i København 

 

 

Tilstede: Lotte, Ditte Marie, Rikke, Helle, Lisbeth, Kim og Stephan (ref.) 

 

1. Godkendelse af dagsorden – tilføjet efterårsseminar, kommende seminarer og 
kontakt til skolerne… 

 

2. Konstituering af bestyrelsen: 

- Formand…    Rikke 

- Kasserer…    Lisbeth 

- Menige bestyrelsesmedlemmer…  Helle, Lotte, Ditte Marie og Stephan  

- Suppleant...    Kim 

 

3. DS deltager – Søs og Mette kommer fra 10.30 – 11.30  

- DS 2022 – 11 udviklingsprojekter om at DS skal have flere centre til at styrke de 
forskellige faggrupper…. Eksempelvis Pixie pjecer med praktiske info, kontakt til Sesse 
sammen med de andre faggrupper, hvad er en fagforening, flere praktikanter, Helle – Odense,  

- Hvad er en god faggruppe? – drøftet forskellige tiltag herunder kontakt til 
uddannelsesstederne, flere praktikanter, osv…  

- Hvad skal en uddannelse til faggruppen indeholde… helt grundlæggende praktiske 
ting omkring bestyrelsesarbejde, vedtægter, generalforsamlinger, håndtering af politiske 
meldinger, skrive nyhedsbreve, lave gode debatoplæg, håndtering af presse, gennemføre 
høringsskrivelser og delegationer til FT… 

- Hvad har vi brug for? Tættere kontakt til DS, styr på økonomi og afregninger, tæt 
kontakt til fagbladet. 

- Der bliver ansat en særlig faggruppe konsulent til 1.februar eller 1.marts 2017.  

 

4. GF og efterårsseminar – opsamling 

- Vi drøftede dagsorden til GF og enige om at vi skal være mere skarpe på 
opsætning og emner. 

- Drøftelser om det afsluttende forslag om at oprette en Seniorklub (Ida Bang & 
Marianne Knudsen) under punkt evt. Bestyrelsen anbefaler og vil gerne understøtte en 
seniorklub. De to retter henvendelse til DS for afklaring af sammenhæng med Seniorsektionen 
i DS. 



- Afventer referat fra Lone Harders – regnskab og økonomi er sendt til Rikke. 

- Der kan være brug for en drejebog, tips og erfaringer til planlægning af seminarer 
– drøftet og til næste gang laver Helle en sammenskrivning af gode tips til planlægningen. 
Vedhæftet ”Godt at vide” fra DS til referatet og link til DS hjemmesiden hvor den ligger i PDF 
nederst – samt yderligere ”INTRODUKTION TIL FAGRRUPPEARBEJDET” 

 

- Rigtig gode tilbagemeldinger på oplægsholdere og Smålandshavet som viste sig 
at være meget fleksibel og imødekommende til en god pris… 

 

5. Datoer 2017 

- Bestyrelsesmøder… 21.februar 17 (Ditte Marie) og 31.maj 17 (Lotte)  

 

6. Aktiviteter i faggruppen… 

- Ingen yderligere oplysninger og måske kommer der noget om Principielle 
Afgørelser igen. Rikke tager kontakt til Anita.  

 

7. Kommende seminarer 

Forårsseminar… afholdes den 2.-3. marts 2017 på Koldkærgård i Århus. 

- Temaet – sygdomsopfattelse, sundhedsfagligt, funktionelle lidelser, 
neuropsykologisk tilgang til rådgivning af vores medlemmer.   

- Invitation (endelig overskrift, lidt om programmet, tid og sted og egenbetaling) 
kommer ud næste uge og budget laves til evt. ansøgning til aktivitetspuljen. Stephan hjælper.  

 

8. Kontakt til skolerne 

- Vi skal ud på skolerne og gøre opmærksom på hvorfor socialrådgiverne i 
fagbevægelsen gør en forskel – gerne sammen med en fra Jobcentret…  

- Rikke vil tage det med til region Øst –  

- Det er meget unge studerende og der er brug for oplysning om hvad en 
fagforening er, om den Danske Model, …  

- Kobles med plan 2022 (Punkt 3) og Stephan og Rikke tager kontakt til DS for 
yderligere oplysning om skolestruktur, moduler, regioner, planer, etc…  

 

9. Evt.  

 

Glædelig jul, 

Stephan. 


