
 

Sektionen af Selvstændige Socialrådgiverforeningen                      
Bestyrelsesmøde onsdag d. 21.6.2017 

 
 

Mødet holdes fra kl. 10 – 15 hos Birgitte Junø, Dalvangen 12, 8270 Højbjerg 
 
Deltagere; Ricky Magnussen, Birgitte Junø, Birthe Møller, Eva Therkelsen, Susan Sylvest, 
Ea Lundsteen. 
Suppleant Søren Møller Petersen var inviteret, men havde desværre ikke mulighed for at 
deltage. 

 
 

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer  
Eva melder sig som ordstyrer – og der er en klar plan om, at vi kan slutte 15.00. Så vi 

prøver at hjælpe hinanden med at holde os til emnerne. 

Ea er referent som vanligt. 

 

2. Dagsorden – punkter til eventuelt 
Hvis vi kan nå det, har Susan et punkt til eventuelt ”Har DS en holdning til at private 

virksomheder ikke kan opfinde nye tiltag inden for socialt arbejde?” 

Hvis ikke vi når det, skubbes det til næste møde. 

 

3.  ”Tjek ind”  
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. Socialrådgiverdage 
 



1. Endelig beskrivelse og aftaler omkring workshoppen, vi har fået på 

socialrådgiverdagene – overskrift, endelig beskrivelse, friplads, andet 

2. Standen og generelt om vores tilstedeværelse 

 

Program for bemanding af sektionens stand laves når det endelige program forelægger. 

Fripladsen går til næstformand Susan Sylvest. 

Dem fra sektionen, der får optaget en workshop, får deres fripladsbetalt via denne. 

Resten af bestyrelsen betaler sektionen for. 

 

Sektionen har fået optage en workshop med titlen: SELVSTÆNDIG SOCIALRÅDGIVER - 
FLUGT ELLER PASSION? 

 

• God ide med facilitator – der udpeges en fra bestyrelsen til denne opgave 

• Hele bestyrelsen deltager i workshoppen 

• Vi har en time til workshoppen, der afholdes fra kl. 16-17 

 

Reception:  

Sektionen er vært ved en boblende reception 

 

Stand:  
Vi tilbyder medlemmerne at de kan få materiale med på standen – Sidste gang, var der 

ikke mange der sendte noget ind, så vi skal virkelig opfordre folk til at indsende noget. 

Materialet kan indsendes til Ea Lundsteen, Hovedgaden 3, 6064 Jordrup, der sørger for at 

medbringe det til Nyborg Strand. Ved Spørgsmål kontakt Ea på 27111657 eller 

Ea@lundsteen.biz 

 
 

5. Sommerarrangement på Bjørnø d. 24.8.2017 
Der vil være mulighed for vinsmagning og kajak. 

Arbejdsgruppen er i fuld gang med at strikke det endelige program sammen, så vi kan få 

en helt igennem dejlig og faglig dag på Bjørnø. 

 

Bestyrelsen håber at sommerarrangementet kan blive en tradition 

 

Det er vedtaget af en enig bestyrelse, at arbejdsgruppen har et maksimum beløb på 

mailto:Ea@lundsteen.biz


10.000,- kr., og at de inden for disse rammer kan forvalte midlerne. 

 

Arbejdsgruppen sikrer at tilmelding via hjemmesiden kommer til at virke. 

 

6. Netværksmøde oktober  
Næste netværksmøde bliver i Ålborg, hvor vi kan låne lokaler af en socialrådgiver. 

 

Bestyrelsen er åbne for, at socialrådgivere der ikke er medlem af DS eller sektionen, kan 

deltage i ét netværksmøde, så de kan se hvad de kan få, hvis de melder sig ind. 

 

7. GF 2018 
En enig bestyrelse beslutter at vi engagerer Iben-Louise Birkekjær til et oplæg om grafisk 

facilliering. 

Det bliver et hands-on kursus, hvor alle har tuschen i hånden og lærer mens vi øver. 

 

 
8. Profilering og kommunikation – digital strategi 

1. Facebook 
Gruppen er åben, og forbliver sådan da det er et vindue ud til alle dem der ikke er 

medlemmer endnu. 

Men kun selvstændige socialrådgivere får lov til at være medlem af gruppen. 

 

En enig bestyrelse takker Birthe for det store arbejde hun lægger i facebookgruppen 

 

 

2. LinkedIn – Susan foreslår, at vi opretter profil på LinkedIn 
Der skal være en profil for Sektion for selvstændige socialrådgivere på LinkedIn og Susan 

står for at lave den 

 

3. Den gode historie – Susan har meldt ind med en historie – har vi 
andre? 

Bestyrelsen arbejder videre med at finde og indsende Den Gode Historie fra medlemmer i 

sektionen. 

I den sammenhæng drøftes det, at vi som bestyrelse hver især bør gøre os så synlige som 



muligt med kommentarer og bemærkninger i de fora hvor vi er 

 

9. Budget – status 
Bestyrelsen nikker enstemmigt til budgetstatus 

 

10. Gruppefoto 
Der er taget gruppefoto af bestyrelsen til hjemmesiden, Facebook m.v. 

 

11. Eventuelt 
Prisliste 
Der er forespurgt fra hovedkontoret om vi kunne give input til hvad de forskellige ydelser 
hos selvstændige socialrådgivere koster. 
Bestyrelsen melder tilbage, at vi ikke ønsker en prisliste, men at vi gerne giver sparring til 
kommende eller nye selvstændige. Listen over dem i bestyrelsen man kan kontakte for 
sparring er tilgængelig via Facebookgruppen. 
 
Bestyrelsesuddannelse 
DS udbyder en bestyrelsesuddannelse til efteråret, hvor alle faggrupper og sektioner har 

fået tilbudt 2 pladser 

Ea melder ind at de 2 pladser skal besættesmed Ea Lundsteen og Birgitte Junø.  

 

12. Afslutning og opsamling - evaluering af bestyrelsesmødet 
En enig bestyrelse takker hinanden for et dejligt og effektivt møde, der kunne afvikles på 5 

timer, frem for de 7 der var planlagt. 

 

Ea Lundsteen 

Referent 
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