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Deltagere: Peter Kruse Hedenborg, Mette Louise Brix, Malene Sandie Thackrah, Mie 
Backmann, Rikke Helk, Katja Hoffmann Barfod, Susanne Both, Charisma Fries, Majken 
Tingstrøm og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Vinnie Eliasen, Christoffer Appel Hansen, Christine Nørgaard Nielsen, Jeppe Volkmann, 
og Mai Birk Andersen 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden  

Rasmus orienterede om, at punkt 6 udgår, da ansøgningen er trukket. Ansøgningen har 
dog afstedkommet et behov for, at RB generelt forholder sig til ansøgninger fra 
medlemmer om efteruddannelse i regi af fagbevægelsen. Punktet dagsordensættes på 
mødet i december. 

 
2.0 Medlemsaktiviteter 2018 – drøftelse/beslutning   

Indstilling:  
Det indstilles, at: 
1. RB udarbejder en prioriteret liste over medlemsaktiviteter for 2018 
2. Beslutter hvem der er ansvarlige for tilrettelæggelse og afvikling af de prioriterede 

medlemsaktiviteter 
3. Påbegynder arbejdet med planlægning af aktiviteterne 

 
Rasmus Hangaard Balslev orienterede om de medlemsaktiviteter, som pt. er bragt i 
forslag. RB supplerede med forslag om DS’ deltagelse i Pride. 
 
Herefter foretog RB en prioritering af forslagene, hvorpå de gik i gruppearbejde om de 
prioriterede emner. Tilbagemeldingerne fra gruppearbejdet var følgende: 
 

o Ytringsfrihed: Emnet temasættes på Minisocialrådgiverdage med oplægsholderne: 
Maj Thorsen Ottesen (fra DS’ etik-arbejdsgruppe) og en jurist for præcisering af de 
juridiske rammer. 

o RB-medlemmer, der ønsker at deltage i tilrettelæggelsen/afviklingen: 
Mette Louise Brix og Mie Backmann.  
 

o Psykisk arbejdsmiljø: Evt. tema på Minisocialrådgiverdage med kobling til Henrik 
Lunds oplæg om det grænseløse arbejde og med fokus på såvel det forebyggende 
som det problemløsende perspektiv og gerne i et organiserede perspektiv. Dog skal 
det tilrettelægges således, at også medlemsgrupperne uden for det kommunale 
område oplever sig inkluderet. 

o RB-medlemmer, der ønsker at deltage i tilrettelæggelsen/afviklingen: 
Mie Backmann, Susanne Both og Peter Kruse Hedenborg 
 

o 1. maj: Tilrettelægges som hidtidige år med forslag om: Pia Olsen Dyhr som taler, 
musik v. Peter Marsling Band, ansigtsmaler til børnene og en uddelegering af talen 
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på bordet til et menigt RB-medlem. Endelig fandt gruppen det hensigtsmæssigt, at 
Metropol kontaktes med henblik på, at de studerende får en skemafri dag. 

o RB-medlemmer, der ønsker at deltage i tilrettelæggelsen/afviklingen: 
Katja Hoffmann Barfod og Peter Kruse Hedenborg 

 
o Arrangement i samarbejde med Fag og Politik: Arrangementet kan med fordel 

vinkles, så både Fag og Politiks viden og de lokale erfaringer bliver bragt i spil. 
Rammerne kan være i lokalt regi, fx i regi af TR-netværkenes geografiske rammer.  

o RB-medlemmer, der ønsker at deltage i tilrettelæggelsen/afviklingen: 
Mie Backmann og Malene Sandie Thackrah 
 

o Gældssanering: Et færdigt koncept, som blot kan rulles ud to eller flere steder i 
regionen som fyraftensmøder. 

o RB-medlemmer, der ønsker at deltage i tilrettelæggelsen/afviklingen: 
Katja Hoffmann Barfod  
 

o Pride: Det bør undersøges, om DS bredt set kan stille med ressourcer til deltagelse 
i FTF’s bod. Derudover er der forskellige grader af deltagelse i optoget, fx leje af 
vogn med musik mv. eller blot som gående.  

o RB-medlemmer, der ønsker at deltage i tilrettelæggelsen/afviklingen: 
Susanne Both og Charisma Fries 

Beslutning: 
På baggrund af prioriteringsprocessen og det efterfølgende gruppearbejde udarbejder 
Rasmus Hangaard Balslev og Lene Kastaniegaard en indstilling til en konkret plan for 
medlemsaktiviteter for 2018 samt et budget herfor. Indstillingen behandles på RB-mødet 
den 6. december 2017.  
 
Af hensyn til fremdrift i tilrettelæggelsen af aktiviteterne vil der dog allerede nu blive 
tilrettelagt et par arrangementer i starten af året, fx fyraftensmøder om gældssanering. 
Disse vil RB blive orienteret om på mødet i december.   
 

 Frokost inkl. rundvisning på rådhuset    
 
3.0 TR-aktiviteter 2018 – beslutning    
 Indstilling: 
 Det indstilles, at RB beslutter omfanget af TR-aktiviteter. 
 

Rasmus Hangaard Balslev indledte med en gennemgang af TR-udgifterne i 2017, herunder 
de forventede udgifter til den kommende TR-konference den 13. og 14. november, samt 
det forventede negative årsresultat for de tildelte AKUT-midler. I forlængelse heraf 
orienterede Rasmus om det forventede AKUT-budget for 2018.  
 
RB havde en længere drøftelse om prioriteringer af TR-aktiviteter med henblik på at skabe 
balance i AKUT-budgettet.  Beslutningen vanskeliggøres af, at RB ikke har fornøden viden 
om værdien og effekten af de forskellige TR-aktiviteter. 

 
 Beslutning: 

På baggrund af drøftelserne udarbejder Rasmus Hangaard og Lene Kastaniegaard en 
indstilling til AKUT-budget for 2018 og dermed forslag til prioritering.  

 
4.0 Folkemødet på Bornholm 2018 – beslutning   

Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter: 
1. Om der skal være fælles transport? 
2. Om der skal arbejdes på at finde fælles indkvartering? 
3. Hvor stort et tilskud Region Øst skal give til de deltagende medlemmer? 
4. Hvor mange medlemmer, der kan bevilges tilskud til? 
5. Kriterierne for deltagelse? 

 
RB tilkendegav indledningsvis opbakning til medlemmers deltagelse i folkemødet, men med 
prioritering af medlemmer, som forpligter sig til aktiv deltagelse i debatter mv. 
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Beslutning: 
På baggrund af drøftelserne udarbejder Katja Hoffmann Barfod og Peter Kruse Hedenborg 
en indstilling til kriterier for henholdsvis menige medlemmers og RB-medlemmers 
deltagelse tillige med et budget herfor. Indstillingen behandles på RB-mødet den 6. 
december 2017.  
 
For at øge mulighederne for at rekvirere indkvartering kan beslutning herom træffes pr. 
mail.  

 
5.0 Mødeplan for 2018 – beslutning    
 Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender mødedatoerne for 2018 og beslutter, hvilke af de 
foreslåede møder, der skal tilrettelægges som heldagsmøder. 
 
RB drøftede omfanget af heldagsmøder og tilkendegav et ønske om, at heldagsmøderne er 
udviklingsorienteret og sker i samarbejde med regionskontoret.  
 
Beslutning: 
RB besluttede, at 3 af møderne arrangeres som heldagsmøder. 
 

6.0  Ansøgning fra TR om efteruddannelse – udgået 
  
7.0 Eventuelt      
 Under eventuelt blev følgende drøftet: 

o Aktioner vedr. ”Danmark for velfærd” den 7. november 2017 med opfordring til 
medlemmerne om at tilslutte sig et DS-optog anført af DS’ fane. 

o LFS synspunkter om socialrådgivere på jobcentrene. 
o Efteruddannelse af RB-medlemmerne inden for organisering. 
o Gennemsigtigheden i DS’ kontingentopkrævninger. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


