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Deltagere: Majken Tingstrøm, Christoffer Appel Hansen, Christine Nørgaard Nielsen, Malene 
Thakrah, Jeppe Volkmann, Mette Brix, Peter Kruse Hedenborg, Rikke Helk, Katja Hoffmann 
Barfod, Charisma Fries, Mie Backmann, Mai Birk Andersen, Vinnie Eliasen, Susanne Both, Helle 
Andersen, Rasmus Hangaard Balslev og Lene Kastaniegaard. 
 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

RB godkendte dagsorden og tidsplan.    
 
2.0 Præsentation bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og det 

medlemsrettede arbejde 
 Ingen bilag 
 
3.0 Aktivitetsplan 2017 – 2018 - dialog 
 RB og regionskontoret indgik i gruppearbejde om følgende temaer i aktivitetsplanen: 

- Det gode arbejdsliv i balance 
- Stærke og handlekraftige klubber 
- Løn skal forhandles 
- En uddannelse i topklasse – de studerende og det uddannelsespolitiske samarbejde 

 
Arbejdsgrupperne kom med en række gode idéer til implementering af aktivitetsplanen. 
Idéerne vil blive bearbejdet og senere fremlagt til RB med henblik på opfølgning. 

 
4.0 Status på 1. maj - orientering 
 Rasmus Hangaard Balslev orienterede om, at der er indgået aftale med følgende taler: 

- SDS-formand, Signe Donsbæk og 
- Socialordfører fra Socialdemokratiet, Pernille Rosenkrantz-Theil 

 
Katja Hoffmann Barfod orienterede om status på tilrettelæggelsen af 1. maj-arrangementet 
på Professionshøjskolen Metropol.  

 
5.0 Tilmeldinger til Folkemødet på Bornholm - beslutning 

Rasmus Hangaard Balslev orienterede om, at der pr. d.d. alene var registreret 5 
tilmeldinger til folkemødet.  
 
Desuden blev RB-medlemmernes deltagelse drøftet, herunder de forpligtelser, der ligger i 
deltagelse i arrangementet. Foruden de 10medlemmer, der deltager, kan RB-
medlemmerne efter ansøgning deltage.  

 
Indstilling:  
Det indstilles, at RB beslutter, at udskyde tilmeldingsfristen til mandag den 13. marts 2017 
og at der samtidigt udsendes en påmindelsesmail til regionens medlemmer. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 

 
 
6.0  Vedtægtsændringer for klubben i Region H. – beslutning 

DS Region Øst 
26. januar 2017 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: mandag den 23. januar 2017, kl. 9.00 til 16.00 
 
Sted: Quality Hotel, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup 
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Helle Andersen orienterede om klubbens problemer med at få adgang til sine midler som 
baggrunden for forslaget om vedtægtsændringer.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender vedtægtsændringerne for klubben i Region H. 
 
Beslutning: 
RB godkendte vedtægtsændringerne. 

 
7.0 RB’s arbejde med uddannelsesområdet – debat 

Rasmus Hangaard Balslev holdt oplæg om DS, Region Øst’ arbejde på 
uddannelsesområdet, herunder repræsentationerne i uddannelsesudvalgene i hhv. UCSJ,  
 
I UCSJ sidder foruden Rasmus Hangaard Balslev også Christel Lorenz i 
uddannelsesudvalget. Her er udfordringen særligt etablering af praktikpladser og RB så 
flere mulighed for at styrke udbuddet af praktikpladser og i det hele taget kvalificere 
praktikken. RB ønskede at dagsordensætte DS’ indsats for en kvalificeret praktik på et 
senere RB-møde.  
 
Mai Birk Andersen lagde op til en mere strategisk tilrettelæggelse af arbejdet med 
uddannelsesområdet både internt i DS og i regi af FTF. 
 
På Metropol sidder foruden Rasmus Hangaard Balslev også Jeppe Volkmann i 
uddannelsesudvalget.  
 
På forespørgsel tilkendegav følgende RB-medlemmer, at de ønskede at støtte op om 
arbejdet i uddannelsesudvalgene: 
- Katja Hoffmann Barfod 
- Mai Birk Andersen 
- Mie Backmann 
- Charisma Fries 
- Helle Andersen 
- Jeppe Volkman 

 
8.0 Profilering af RB’s arbejde – dialog 

Rasmus Hangaard Balslev lagde op til en drøftelse af, hvordan RB’s arbejde og indsatser 
kan synliggøres blandt regionens medlemmer. I den forbindelse kan flere medier komme i 
spil, fx fagblad, Facebook evt. med en Region Øst-gruppe og regionalt nyhedsbrev mv. 
 
RB drøftede de forskellige kommunikationskanaler og i forbindelse hermed foreslog Peter 
Kruse Hedenborg en YouTube-video i stedet for et nyhedsbrev.  
 
Desuden anførte Vinnie Eliasen, at der ikke alene bør fokuseres på kommunikationsmedier, 
men også på den personlige formidling fra konsulenter og RB-medlemmer til TR’er og 
medlemmer.   
 
Endelig fremsatte Jeppe Volkmann ønske om en app, ”Mit DS”, hvor alle relevante nyheder 
mv. kan findes. Rasmus responderede, at der arbejdes på sagen i forhold til TR’ne og at 
det er tanken, at der med tiden også skal arbejdes på en app til andre medlemmer. 
 
Flertallet af bakkede op om, at der skal arbejdes videre med emnet og at en evt. 
Facebook-gruppe skal være lukket. I forlængelse heraf lagde Rasmus op til, at RB-
medlemmerne også kommer med indlæg på siden. 
 
Endelig var RB enig i, at det vil være hensigtsmæssigt, at RB-møderne holdes lokalt på RB-
medlemmernes arbejdspladser. I forlængelse heraf besluttede RB, at næste møde holdes 
på Frederiksberg Kommune, Rådgivningscenter. 

 
 
9.0 HB 2/17 – 24. og 25. januar 2017 – orientering 

Rasmus Hangaard Balslev bad RB-medlemmerne om at melde ind på dagsordenspunkter, 
som RB-medlemmerne ønskede til debat. 
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RB havde en drøftelse af punkt 5 om TR-uddannelsen, herunder forslaget om 
nedprioritering af den nationale TR-konference. Det blev bl.a. tilkendegivet, at satsningen 
på organisering ikke alene kan finansieres af AKUT-midlerne, men også må påvirke 
driftsmidlerne eller i sidste ende egenkapitalen. 
 
Rasmus orienterede desuden om punkterne vedrørende HB-RB-seminar den 30. og 31. 
marts 2017, OK18-oplæg samt teknologistrategi. 

 
10.0 Minisocialrådgiverdage 2017 - beslutning 

Rasmus Hangaard Balslev orienterede om overvejelserne vedrørende afholdelse af 
minisocialrådgiverdage, herunder efterspørgslen på et arrangement i den sydlige del af 
regionen. 
 
Rikke Helk tilbød sin hjælp til tilrettelæggelse af arrangementerne. 
 
RB drøftede kadencen i afholdelse i minisocialrådgiverdage og var enige om at afholde 
arrangementerne en gang årligt og i september 2017 og forår 2018.  
 
Desuden blev det tilkendegivet, at der skal arbejdes på at udbrede kendskabet til 
arrangementerne, fx i form af en arrangementskalender. 
 
For at sikre tilslutning til arrangementerne sydpå bør RB overveje selv at deltage i 
arrangementet – evt. i fælles flok. 
 
Endelig havde RB en drøftelse af temaer for arrangementerne. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter, at minisocialrådgiverdage afvikles i september 2017 i hhv. 
København og i den sydlige del af regionen. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 
 

11.0 TR-arrangementer 2017 – beslutning 
Rasmus Hangaard Balslev orienterede om overvejelserne for fremtidige TR-aktiviteter, 
herunder indstilling om, at TR-konferencen udskydes til januar 2018.  
 
RB havde herefter en drøftelse af hensigtsmæssigheden af udskydelse af TR-konferencen 
og overvejelser om eventuelt kun at afholde en regional TR-konference hvert andet år. 
 
Rasmus lagde herefter op til, at TR-konferencen i 2017 afholdes som en 1-dags konference 
med middag og socialt samvær og som konsekvens heraf, at der afholdes 2 TR-temadage 
og 3 omgange TR-netværksmøder. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter, at TR-konferencen udskydes til januar 2018 og at der i 2017 
afholdes 3 TR-temadage og 3 omgange TR-netværksmøder. 
 
Beslutning: 
RB besluttede i overensstemmelse med Rasmus’ forslag, at der i efteråret 2017 skal 
afholdes en 1-dags TR-konference og 2 TR-temadag samt 3 omgange TR-netværksmøder. 

 
12.0 Eventuelt 
 Der var intet til eventuelt. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


