
Referat af integrationsfaggruppens generalforsamling i Middelfart torsdag den 24. 

marts 2011 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent og referent 

 Lise Ingerslev Roberts – dirigent 

 Caroline Muxoll - referent 

        

2. Formandens beretning om året der gik 

Mette indleder med at fortælle, at der er afbud fra Janne Bram Jensen fra DS, 

som normalt deltager i faggruppens temadag. Herefter fremlægges 

årsberetningen, som ligger i sin fulde ordlyd på DS´s hjemmeside.   

 

Mette opfordrer til, at medlemmerne bruger mailinglistenaktivt fx til 

videndeling, meddelelser om arrangementer, emner man ønsker at drøfte mv. 

   

I øjeblikket er det kun Københavner netværket, der er aktivt, men der 

opfordres til at der dannes lokale netværk. Faggruppen støtter gerne op om 

nye netværk og der er økonomi til oplægsholdere og forplejning. 

Mette fortæller, at hun deltog i en arbejdsdag hos DS vedrørende work-shops 

til Socialrådgiverdage den 28. og 29. september 2011. Konferencen har titlen 

”Mod nye mål – faglighed, økonomi og kvalitet”. Der er mange workshop 

forslag, men ikke mange indenfor integrationsområdet. Bestyrelsen vil være 

på Socialrådgiverdage og holder en reception sammen med Traumegruppen 

og vi håber at se så mange så muligt.  

  

 

3. Kassererens beretning 

I 2010 var budgettet på i alt 95.000 kr.. Pengene kommer fra tilskud pr. 

medlem i faggruppen. Derudover har faggruppen ansøgt om puljemidler til 

oplæg mv. Regnskabet findes på DS’s hjemmeside. Igen understreger 

kassereren, at der er penge til at starte et lokalt netværk og støtte økonomisk 

til fx oplæg, forplejning mv. Lad jer ikke begrænse af økonomien.  

 

4. Forslag til ændring af vedtægter 

Forslag om ændring af vores vedtægters § 2 således faggruppen fremover er 

for både aktive og passive medlemmer og ikke som nu kun for aktive. 

Man er passiv medlem, hvis man fx er på førtidspension, pension, efterløn, 

orlov mv. Studerende udløser ikke tilskud, hvis de melder sig ind i faggruppen 

– men de kan godt melde sig ind i faggruppen. Studerende kan ikke være 

med i bestyrelsen. 

Dirigenten spørger, om nogen formelt vil stemme i mod forslaget. Der er 

ingen stemmer imod og ændringen i vedtægten vedtages.  

       

5. Hvilke temaer vil vi arbejde med i 2011? 

 Hvordan kan vi få indflydelse på integrations- og udlændingeområdet 

fx ved et Folketingsvalg? 

 Hvad betyder det, at der indføres gebyrer på 

familiesammenføringsområdet og genansøgninger om permanent 

opholdstilladelse? Hvordan kan vi gøre opmærksomme på 

konsekvenserne? 

 Er assimilation en ny politisk tilgang på integrationsområdet? 

 Mette efterspørger idéer til, hvordan vi kan få indflydelse gennem at 

være mere aktive. Høringssvar er en måde, samarbejde med pressen 



er en måde - men svært og tidskrævende. Der opfordres til, at 

faggruppen bliver mere ”empowerment” orienteret og sætter gang i 

opråb lokalt, tager initiativ til at få kontakt til og hjælpe borgerne til at 

ytre sig og vi selv bliver bedre til indvolvere os. 

 Der fremsættes forslag om, at man går til sit Integrationsråd og Rådet 

for Etniske Minoriteter og får dem til at involvere sig. Vi kan hjælpe 

med at klæde dem på til at markere sig politisk.  

 Mette fortæller, at høringssvarene blandt andet kan bruges til at klæde 

oppositionspolitikere på til at argumentere for ændringer på 

integrations- og udlændingeområdet..  

 Forslag om at bruge cases til at beskrive, hvordan fx gebyrindførelse 

konkret påvirker mennesker, som ikke har penge, rettigheder og i 

værste fald kan risikerer at blive udvist.  

 Der opfordres til at bruge cases til at beskrive aktuelle problematikker - 

Mette hjælper gerne med kontakt til pressen.  

 Alle i faggruppen kan gøre en konkret indsats for at få disse 

problematikker frem lokalt og på landsplan – og vi hjælper gerne. 

 

6. Indkomne forslag 

      Der er ikke indkommet forslag inden fristen den 1. marts 2011. 

 

7. Valg af bestyrelse 

Bestyrelsesmedlem Pi Fernandez genopstiller og genvælges.  

Suppleanter Pernille Petersen og Camilla Bruus genopstiller og genvælges. 

Der opstiller ingen nye kandidater. 

 

8. Eventuelt 

 Transporten kan betales af faggruppen, hvis den ikke dækkes af 

arbejdspladsen. Blanketten kan udfyldes i dag og underskrives af 

kassereren Bente Albrechtslund og så sendes ind til DS. 

 Bente opfordrer til, at man bruger PTSD foreningen, hvis man har 

borgere, som er traumeramte og har brug for et netværk. Man kan 

tage en pjece med hjem.  

 

Dirigenten takker for god ro og orden. 


