
Referat af generalforsamling i Faggruppen af Socialrådgivere  

ansat i Fagbevægelsen d. 11/10-12. 

 

Dagsorden: 

1. Godendelse af  dagsorden.  

Godkendt uden bemærkninger. 

2. Valg af ordstyrer. 

Per Laursen fra 3F Kolding blev valgt. Han konstaterede, at generalforsam-

lingen var lovlig indkaldt.  

3. Valg af referenter. 

Lone Harders og Bente Dam Sørensen, 3F Kolding 

4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

Rikke Helk udleverede den skriftlige beretning.  

Mundtlig beretning: 

- Rikke bad os checke regionsansvarlige på hjemmesiden. 

- Rikke bad os huske at bruge mailingslisten, når vi fik en afgørelse andre 

kunne have glæde af.  

- Vi skal arbejde med at blive mere synlige. Vore stillinger forsvinder i 

fagbevægelsen. 

- Der er åbent samråd d. 24/10-11 om varighedsbegrænsningen i 

sygedagpengeloven. Skal vi gøre noget i den anledning? 

- Ønsker flere temadage . 

- Vedtægterne er i perioden blevet ændret af bestyrelsen grundet ordre fra 

DS Hovedbestyrelse. I § 2 er der tilføjet ”passive”. Dette blev taget til 

efterretning efter lidt diskussion. 

Diskussion: 

Steffen Friis rejste spørgsmålet om studerende under åbent uddannelse kan 

deltage i faggruppen? 

Der var en længere diskussion om varighedsbegrænsningen bl.a. vigtigheden 

af at gøre noget i forhold til det åbne samråd, læserbreve m.v. Endvidere blev 

der opfordret til at vi skulle være aktive i DS´ arbejde mhp. at fremme vore 

synspunkter.  

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

5. Fremlæggelse af regnskab og budget. 

Steffen fremlagde regnskab og budget. Han har i perioden overtaget 

kassererposten fra Helga Madsen, som p.gr.a. arbejdsskift er udgået af 

bestyrelsen.  

Vi drøftede under dette punkt forslag til temadage: 

1. Synlighed i vores arbejde – ansv.  FATVA (Faggruppen af det tidligere 

Vejle Amt) v/ Lone og Bente 

2. Samarbejde med forsikringsselskaber  - ansv.otte Fischer og bestyrelsen. 



3. Ulla Nørgaard – Sygedagpenge – ansv. Bestyrelsen 

4. Principafgørelser – ansv. Nils, Svend, Anita og Susanne. 

Herefter blev både regnskab og budget godkendt af forsamlingen. 

 

6. Valg af bestyrelsen. 

Der blev stillet forslag om at bestyrelsen blev udvidet med 2 personer, hvilket 

blev vedtaget enstemmigt. Der blev endvidere understreget, at suppleanter 

arbejder med på lige fod med ordinære bestyrelsesmedlemmer.  

Formand: Rikke Helk blev genvalgt 

Kasserer: Stefan blev valgt.  –  på trods af hans betingelse om at bestyrelsen 

skulle udvides med flere mænd og helst jyder. 

Ordinært medlem: Ditte Marie Plovmand blev genvalgt 

Ordinært medlem: Helle Secher blev genvalgt 

Ordinært medlem: Lotte Fischer blev genvalgt 

Suppleant: Henrik Jensen, 3F Vejle  

Suppleant: Dennis Lillebæk, 3F Aalborg 

7. Indkomne forslag. 

Der er ikke kommet forslag til dette punkt. 

8. Evt. 

Intet under dette punkt. 

 

Kampvognen blev sat i gang og fanen blev hejst. 


