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Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Alkoholbehandlere, 
afholde den 26.juni 2017 på Alkoholbehandlingen i Odense 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 
2. Status rundt om i landet  
3. Økonomi 
4. Planlægning af temadag 

• Program 
• Oplægsholdere, status på Randi, Jacob, Niels og Eva (se evt. bilag herunder hvad der 
er aftalt pr. mail tidl.) 
• Lokaler 
• Annonce til fagbladet /indbydelse 
• Magasinet RUS inviteres? + Socialrådgiveren (se sidste referat)? 
• Økonomi / antal pladser 40 
• Program skal sendes til oplægsholderne 

5. Planlægning af generalforsamling 
• Dagsorden 
• Hvem er på valg/genopstiller 

6. Evt. 
- Faggruppe uddannelsen 
- De kommende socialrådgiverdage 

Referat af bestyrelsesmøde 26.06.17 
 

Deltagere  
Anne Sofie Kristiansen, Leila Rydborg, Kate Sørensen, Kristina Hasselbalch Volke, Carina 
Blomholt og Birgit Blum Andresen. 
Afbud: Line Bendt (på barsel) 
 

1. Carina skriver referat 
 

2. Under status drøftelse vedr. borgerens ret til anonymitet i Alkoholbehandlingen og den 
nye persondatalov. 

 
3. Fie og Leyla har søgt midler fra DS, Aktivitetspuljen og har fået det ansøgte beløb kr. 

10.000. Kassér udarbejder regnskab til generalforsamlingen. 
Obs har vi fået kostprisen fra sidste års temadag på de 2 (?) deltagende, som ikke var 
socialrådgivere, Leyla følger op. 
 

4. Program udarbejdes. 
Kristina kontakter Søs vedr. indbydelse + program i blad + obs lay-out.  
Kristina forhører sig også ved DS ved Susan Paulsen, redaktør på Socialrådgiveren ift. 
journalist + indlæg i Socialrådgiveren + på temadagen. 
Fie køber chokolade til oplægsholderne. 
Carina kontakter Magasinet RUS om de vil dække temadagen. 
Carina sender program til oplægsholderne for godkendelse – giver herefter besked til 
Kristina. 
 

5. Generalforsamling planlægges, program udarbejdes. Kate er på valg, modtager genvalg. 
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6. Vedr. faggruppeuddannelse, Fie ønsker det og undersøger mulighed. 
Ifm. drøftelse af socialrådgiverdagene i november bliver vi i bestyrelsen opmærksomme 
på, at vi har planlagt temadag samme dag (planlagt i februar). Dette er beklageligt, men 
pga. de mange oplægsholdere, som allerede er bookede, fastholder vi dato for vores 
temadag.  

 

 


