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Bestyrelsesmøde i sektionen for selvstændige 24.02.2017 
 

Sted: Fremtidsfabrikken, Svendborg 
 
Tidsrum: 10.00 – 16.00 
 
Mødt: 
Bestyrelsesmedlemmer: Birgitte Junø, Birthe Møller, Eva Terkelsen, Ea Lundsteen, Susan Sylvest,  
 
Suppleanter: Søren Petersen, Ricky Magnussen 
 
Ricky Magnusson kom senere kl. 11.45 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Referent: Ea 
Ordstyrer Birgitte 
 

2. Dagsorden , punkter til eventuelt samt evt. prioritering 
Der er indgået flere punkter, samt Birthe har et infopunkt til sidst 
 
Vi går i gang og vil gøre status til middag ift. evt.at skulle prioritere dagsorden resten af dagen, hvis 
ikke alle punkter nås 
 

3.  Tjek ind 
Kort præsentation af alle inkl. hvor fokus er pt. 
Dette punkt bruges af bestyrelsen til at tune ind på hinanden og finde fælles fokus. Der træffes 
ikke beslutninger, hvorfor det ikke refereres yderligere. 
 
 

4. Konstituering 
Ricky Magnussen er som 1. Suppleant tiltrådt bestyrelsen i stedet for Mia Andersen, der har 
trukket sig inden dette første møde, da hun stopper som selvstændig og overgår til at være 
lønmodtager, og dermed ikke er medlem af sektionen længere. 
 
Den 1-årige plads: Birthe Møller 
 
Formand: Birgitte Junø 
Næstformand: Susan Sylvest 
Kasserer: Birthe Møller  
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5. Drøftelse af suppleanternes status og evt. deltagelse i bestyrelsesmøder og årets arbejde 

Tidligere har suppleanter deltaget – men de kan ikke frikøbes. Der kan evt. betales transport. 
 
Bestyrelsen fremfører forskellige synspunkter og afdækker for og imod. 
Der er små nuancer, men generelt en bred enighed. 
 
Økonomi: Det betyder, at vi skal frikøbe + betale til transport til 2 ekstra 
Det vil i alt beløbe sig til ca. 5.000,- kr. pr. møde og dermed udgøre ca. 25.000,- kr. om året. 
 
Samlet indstilling er at bestyrelsen hellere ser sektionens midler brugt til formål, der gavner alle 
sektionens medlemmer fremfor til bestyrelsesmøder. 
 
Beslutning:  

• Suppleanterne inviteres til alle bestyrelsesmøder 
• Sektionen betaler transport til/fra bestyrelsesmøder 
• Der betales ikke frikøb til bestyrelsesmøderne for suppleanterne 

 
 
Birgitte drøfter med Charlotte Holmershøj fra DS, hvorvidt der er stillet forventning om frikøb til 
suppleanterne på dette første bestyrelsesmøde. 
 
 

6. Evaluering af generalforsamlingen, opsamling af forslag og kommentarer til referatet 
 
Generalforsamlingen var som generalforsamlinger nu er. Lester der kom bagefter til temadag var 
super god 
Vi skal holde formen, så vi starter med Generalforsamling inden vi overgår til temadag. 
Måske det skal laves ”tvunget” at spise sammen om aftenen, så der bliver mere/bedre plads til 
netværk. 
Fredericia, Vejle, Århus og Odense er gode byer ift. offentlig transport og dermed medlemmernes 
deltagelse i såvel arrangement samt efterfølgende netværk. 
 
Det var supergodt fordi der var stor medleven og stor aktivitet. Der var ros for bestyrelsens 
arbejde og der var mange der gerne ville være med. Det, at det var let at få nogle til at melde sig til 
bestyrelsen, gør det til en god Generalforsamling. 
Det er en god ting at kombinere det med en temadag 
Det var godt at den var placeret i januar, således at det kommende arbejde kan følge året. 
Positivt, at alle gik med på cafe efterfølgende, så det kan der bygges videre på. 
 
En super fed dag, med godt netværk – både gense gamle kontakter og skabe nye 
Måske Generalforsamling ikke skal være i KBH næste år, da mange af bestyrelsens medlemmer 
kommer fra region syd. 
 
Tidsrammen til Generalforsamlingen var godt afstemt 
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Det var fedt at få en positiv tilbagemelding og få ros for sit arbejde 
 
Det er en god kombination med Generalforsamling og temadag, og det at mødes med andre 
selvstændige 
 
Resten af bestyrelsen tilslutter sig ovenstående kommentarer, og tager det med i arbejdet med 
næste års generalforsamling. 
 
 

7. Drøftelse og planlægning af årshjul/handleplan  
1. Arrangementer – med alt det praktiske og hvem der vil stå som 

ansvarlige/tovholdere 
1. sommerfest – forslag om doodle for passende tidspunkt 
2. netværksmøder – hvor og hvornår 
3. socialrådgiverdage – stand, deltagelse, materiale hentes hos 

Susanne samt opbevaring 
4. GF 18 

2.  Bestyrelsesmøder - hvor og hvornår – evt. supplerende skypemøder? 
 
Ad 7.1.2 
Det blev vedtaget på Generalforsamlingen, at der afholdes 2 netværksarrangementer, hvor der 
afholdes bestyrelsesmøde i sammenhæng med arrangementet. 
 
Vi aftaler at fastsætte datoer for årets arrangementer, og så kan der drøftes indhold 
efterfølgende. 
Der lægges også vægt på at vi kommer geografisk rundt i landet. 
 
Arrangementer: 
2017 
27. Januar: GF i København 
24. Februar: Bestyrelsesmøde i Svendborg 10.00 – 16.00 
30. marts: Netværksmøde i Ringsted (Ea og Eva)17.00 – 20.00  + Bestyrelsesmøde 10.00 – 17.00  
21. juni: Bestyrelsesmøde i Århus hos Birgitte 10.00 – 15.00 (Birgitte) 
August: Sommerfest  (Susan og Ricky og Eva)– Doodles blandt medlemmerne blandt følgende 
forslag; 24 og 25. August  
4 Oktober: Bestyrelsesmøde + Netværksmøde (Nordjylland) (Birgitte og Birthe) 
1 og 2 November: Socialrådgiverdage i Nyborg + kort Bestyrelsesmøde 
December: Julefrokost for bestyrelsen – fastlægges senere (skal på dagsorden næste gang) 
 
2018 
11. Januar: GF i Odense 
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Det drøftes hvilke arrangementer der kunne være interessante – og der huskes på, at det blev 
nævnt på generalforsamlingen, at der er et ønske om kursus om SKAT, moms mv. 
 
Emner til netværksmøder; 

• Forslag om at tale om faldgruber mv. ved at være privatrådgiver. Kunne evt. også være et 
emne til Generalforsamling. Dette kunne også være et oplæg til at arbejde hen mod nogle 
etiske standarder, hvis man som rådgiver reklamerer med at man er en del af Dansk 
Socialrådgiverforening 

• Forslag om at indholdet skal kunne bruges af alle – uanset hvor de er i deres business 
• Sparringspanel – hvor os fra bestyrelsen stiller som panel. Der er stor enighed om, dette er 

en super god ide. 
• Netværk 

 
Det er vigtigt, at vi bliver tydelige på formålet – så kan indholdet planlægges ud fra det. 
 
Intentionen sidste år var at der skulle laves 2 netværksmøder i 2017 – så er landet dækket på 
samme vis. Altså med møder, der har haft netværk som hovedformål. 
 
Beslutning om netværksmøder: 
Det besluttes at de to netværksmøder indeholder sparringspanel med medlemmer fra bestyrelsen 
+ almindeligt netværk 
Der skal hurtigst muligt besked ud til medlemmerne 
 
Vedr. netværksmøde i Ringsted; 
Ea sørger for lokaler 
Ea laver tekst til invitation – Eva godkender. Ea sørger for, at det sendes ud til medlemmerne 
 
Forslag til sommerfest: 

• Bjørnø med overnatning og arrangement med fysiske udfordringer 
• Bjørnø som 2 dages ting – seminar med fagligt indhold 
• Temadag om etik 
• Titel på fest: Fra tør til våd 
• 12/12 seminar 
• Bruge sanser og aktive ting (kajak, klatring, løbe) 
• Vildmarksbad 
• Madgrupper 
• Fortæl omkring ilden 
• Samfundsdebat – gerne med debattører ude fra 

 
Budget: 4.000,- kr. 
 
Beslutning om sommerfest; 
Der doodles på om folk vil deltage i et overnatningsarrangement og hvilke datoer i perioden 24-
26. August. 
Der skal være afklaret mest muligt inden næste bestyrelsesmøde 
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Doodle sendes ud senest fredag i uge 9, 2017.  Ricky laver tekst, Eva godkender, Susan sender 
Doodle ud. 
Der sættes en uge som svarfrist. 
 
Socialrådgiverdage: 
Generalforsamlingen bakkede op om, at sektionen igen i år deltager i socialrådgiverdage. DS har 
stillet en stand til rådighed for at bakke op om sektionens arbejde 
–selve indholdet drøftes på næste bestyrelsesmøde 
 
Tema: Styring og Faglig frihed 
 
Birthe skriver til DS at sektionen ønsker en workshop – det giver gratis deltagelse til minimum 1 
bestyrelsesmedlem, hvis vi får workshoppen. 
 
Der er flere af bestyrelsens medlemmer, der selvstændigt byder ind med en workshop 
 
Generalforsamling 2018: 
Skubbes til næste bestyrelsesmøde 
 
Afhentning af materialer ved Susanne; Eva henter i løbet af første halvår af 2017. Derefter 
opbevares det hos Susan i Svendborg. 
 
 

8. Profilering og kommunikation – digital strategi 
1. facebooksiden 
2. Linked-in – Susan foreslår, at vi opretter profil på Linked-in 

Skubbes til næste bestyrelsesmøde 
Birthe fortsætter som administrator på Facebook indtil der træffes beslutning om andet. 
 
 

9. Status Regnskab/Budget – herunder udgifter til GF 
Generalforsamlingen 2017 kostede 29.000,- kr. fordelt på frikøb + transport + 10.000 for 

lokaler inkl. forplejning + 10.000,- kr. for oplæg.  

Budget var 25.000, hvilket giver et overforbrug på 4.000,- kr. 

 

10. Info om praktiske ting 
a. referater – godkendelse, mailingliste inkl. Charlotte, Homer/Søs 

Sendes først til godkendelse/kommentering ved bestyrelse inklusiv suppleanter + 

Charlotte 

Referat skrives ind i skabelon 
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Når det er godkendt, sendes det ud til medlemmerne via mailinglisten + sendes til Søs 

Ammentorp, der lægger det på hjemmesiden. 

 

Ea sørger for det praktiske vedr. referat fra dette møde 

 

b. godtgørelse ifbm. møder, udlæg osv. 
Birthe sender os alle et link, hvor der er et skema der skal udfyldes. 

Dags dato = 6 timer 

Der skal udfyldes kørsel; km, billetter, færger m.v. 

Billetter skal scannes ind og vedlægges skemaet 

 

Det skal sendes på mail til Birthe inkl. diverse bilag, hvorefter Birthe sender til DS 

Birthe skal modtage det inden for 8 dage efter mødets afholdelse. 

 

c. artikler i DS med selvstændige på hjemmesiden 
Når der er artikler om selvstændige i DS-bladet med selvstændige, så sendes den til 

Homer i DS, der sørger for at lægge den ind på sektionens afdeling af hjemmesiden. 

Susan og Birthe påtager sig opgaven, at holde øje med artikler og sende dem til Homer. 

 

d. hjemmesiden 
Birgitte giver besked til DS om bestyrelsens konstituering. 

Alle nye medlemmer skal sende billede til Homer, der så kan lægge det ind på 

hjemmesiden. 

 

e. medlemsliste, tavshedspligt jvf DS 
Vi har selvfølgelig tavshedspligt ift. den udleverede medlemsliste 

 

f. andet 
Der er ikke noget under dette punkt. 

 

11. Eventuelt 

• Niels Barkholdt opfordrer til den gode historie, da han hver fredag poster en god 
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historie fra det virkelige liv på de sociale medier. Der opfordres hermed til at ALLE 

medlemmer af sektionen indsender gode historier 

Susan melder ind med en god historie i løbet af foråret 

Punktet drøftes igen på næste bestyrelsesmøde 

• Niels Barkholdt taler om at oprette et iværksætterpanel i DS regi 

 

Eva: 

• Der er i DS regi udbudt kurser vedr. at skrive læserbreve, blogge m.v. 

 

Birgitte sender mail ud via mailinglisten med bestyrelsens konstituering samt datoer. 

 

Når referatet sendes ud laver Ea et ekstrakt af referatet, der kan skrives som teaser i 

mailen 

 

Birthe skriver årets arrangementer på Facebooksiden, så medlemmerne ved det og kan 

afsætte datoerne. 

 

12. Afslutning og opsamling - evaluering af bestyrelsesmødet 
Det har været et dejligt møde og alle i bestyrelsen er fulde af positive forventninger til de 
kommende års arbejde. 
 
Ea Lundsteen 


