
Referat bestyrelsesmøde i faggruppen Stofmisbrug 
Afholdt den 2. december 2016 

 

Inden bestyrelsesmødet havde vi møde med Mette Berthelsen og Søs Ammentorp 
fra Toldbodgade ift. DS2022 mål, hvor et af dem er at styrke faggrupperne. Den 1.3.17 
ansættes der en faggruppekonsulent, som får som opgave at koncentrere sig om hvordan 
faggrupperne kan hjælpes bedst muligt. (Efterfølgende er vi blevet orienteret at det er Mette 
der får denne stilling). 

De fagpolitiske konsulenter i DS vil gerne at vi "ånder dem i nakken" når vi står med nogle 
emner eller andet det er vigtigt at DS har en holdning til. Dette vil vi tage til efterretning. 

DS arbejder meget med organizingtankegangen og vil gerne styrke fællesskaberne derude, på 
tværs af faggrupper, klubber, regioner. Vi afholdte et fællesarrangement med Region Syd i 
september, hvor vi viste filmen Mona Lisa Story med efterfølgende debat. Dette vil vi gerne 
gentage og vi aftaler at Carsten og Søs taler videre om et arrangement i Øst. 

Dagsorden til bestyrelsesmøde: 

1. Temadag og GF 

2. Socialrådgiverdage. 

3. SL konference i mandags 

4. REP16 

5. Drøftelse af høringssvar 

6. Kommende konferencer 

7. Nyt møde 

8. Evt. 

Referat: 

Ad 1) Jannie kontakter nogle af de andre faggrupper om dato og oplægsholdere. Vores udspil 
er den 22.3.17. Vi ønsker heldagsarrangement gerne i Odense. Evt. emne om vold/trusler. 

Ad 2) Jannie deltager i en ressourcegruppe omkring planlægning af SD 2017. Der skal være 
møde om indhold den 9.12.16. Meld ind på vores fb gruppe om ideer til emner, oplæg osv. 

Ad 3) Jannie holdt oplæg om UNGASS på SLs misbrugskonference. Dette gik fint og der var 
fint fremmøde. Bl.a. sad Peter Skanning med i workshoppen og der var ivrig diskussion af 
legalisering/afkriminalisering mm. 

Ad 4) REP 16 er veloverstået. Carsten var med som repræsentant for faggruppen. 
Faggrupperne får hver 1 gæste plads dvs. de er ikke med til afstemning af forskellige forslag. 
Det var første gang Carsten var med og det var spændende at få et indblik i ”maskineriet”. 
Jannie var med som delegeret fra region syd, og benyttede chancen til at give en tak til 
ledelsen i DS for tilliden til os og vores niche område, bl.a. ved at støtte deltagelsen i UNGASS 
i NY. 



Ad 5) Der er forslag i høring der omhandler det med tvangsbehandling af gravide og 
rammerne for dette. Vi har sparret meget med Mia Heick fra Familievinklen på KABS. 
(Høringssvaret er at finde på hjemmesiden.) 

Ad 6) I 2017 er der KABS og Socialrådgiverdage som de to store ting. Vi prioriterer at deltage. 
Derudover er der Harmreduction konference i Montreal som kunne være vildt spændende at 
deltage i, men grundet mange ting bl.a. økonomi fravælger vi dette. Kunne overvejes når det 
afholdes i Europa (afholdes hver år). 

Ad 7) Tirsdag den 24.januar 2017. Carsten booker lokale i Odense i DS' lokaler. 

Ad 8) Jannie skriver julemail til medlemmerne. 

Carsten laver arr sammen med Søs/region øst omkring Mona lisa story. 

De punkter jeg har forestillet mig at jeg gerne vil tale med jer om er flg: 

- GF – dato 

- Temadag – indhold, samarbejde med andre faggrupper? 

- Ønsker til Socialrådgiverdage (jeg er med i en arbejdsgruppe omkring ideer til indhold, der er 
møde den 9.12) 

- Referat fra SL konference i mandags 

- Referat fra Rep møde 

- Drøftelse af høringssvar (den der er sendt for nylig og den der er frist på til på tirsdag – 
sender lige en mail to til opfriskning og med Mia Heicks kommentarer) 

- Er der konferencer eller lign. hvor vi skal være med i den kommende fremtid? 

- Nyt møde – dato. 

1. tilbagemeldning fra diverse 

SL: gik ok 

Rep: gik ok. 

2. Arrangementer 

Ku vi samarbejde med psykologerne, SL, 

3. Melder ind på fb gruppe omkring emner til soc rdg dage. 

Vold på bosteder vs undgå distancering fra borgere. Konflikthåndtering. Socialtilsyn 
magtanvendelse. Dilemmaerne omkring 1 indgang. Borgerne er pressede vi må forvente. 

4. GF: 22.3 - Jannie kontakter nogle af de andre faggrupper om dato og oplægsholdere. Til gf 
skal vi ha snakket omkring strategi for faggruppen, og herunder noget om afkriminalisering. 

5. Bestyrelsesmøde: tirs den 24.januar. Carsten undersøger steder. 

Ideer: den gode historie ift medicinsk cannabis 


