Referat af generalforsamling i Fagruppen Kriminalforsorgen
Torsdag d. 26. oktober 2017 i Mødefabrikken i Odense
Dirigent: Louise Carlsberg Christensen
Referent: Maleka Tabuda
Godkendelse af generalforsamlings referat fra 2016
Godkendt
Bestyrelsens beretning
Formanden Kirsten Prescott berettede om det forgange år. Hun kunne oplyse at vi har haft fokus på
synlighed og på at styrke kommunikationen mellem medlemmer og bestyrelsen. Ud af de ca. 350
socialrådgivere, der er ansat i kriminalforsorgen, er der sidst vi tjekkede 282 medlemmer af
faggruppen.
Vi har efter ønske på sidste års generalforsamling indført nyhedsbreve som udkommer ca. en gang i
kvartalet. Vi har oprettet en høringsgruppe og har forsøgt at involvere så mange som muligt i
faggruppen og vores arbejde. Vi har dog kun modtaget to høringer i år; en omkring rocker/bander i
starten af året og en omkring sikkerhed på botilbud i september.
Vi vil gerne have et tæt samarbejde med DS og de vil gerne have informationer om vores område.
Vi har dog brug for at vide på hvilke områder, de ønsker informationer om? Så det er vi ved at finde
en løsning på hvordan vi gør.
Vores fagblad har kontaktet bestyrelsen i forhold til at få skabt en modvægt i den offentlige debat
omkring længere og hårdere straffe og at der er flere der får frataget mulighed for prøveløsladelse.
DS vil gerne vise, at det arbejde vi gør nytter, når vi får lov at lave vores arbejde. Vi er i drøftelser
med journalister fra fagbladet, som skal hjælpe os med at få vores budskab ud i andre medier.
Vi er blevet spurgt, om vi vil være med i et samarbejde på tværs af faggrupper med hjemløse,
psykiatri, retspsykiatri, misbrug og beskæftigelses faggrupperne. Vi afventer den første
mødeindkaldelse, så vi kan få mere viden om hvordan vi kan bruge og støtte hinanden, både internt
og eksternt.
Vi arbejder på at få et fast punkt på fælles TR møderne i Kriminalforsorgen, så vi også der kan
støtte hinanden.
Vi har bestemt, at vi vil lave en spørgeskemaundersøgelse i forhold til fremmøde til arrangementer.
Hvad er forventningen til faggruppen og lignende, så vi kan blive endnu mere skarpe på hvad vi
som faggruppe skal fremadrettet.
Regnskab 2017
Bestyrelsen meddelte at regnskabet for 2017 ikke kan godkendes på generalforsamlingen, da der
mangler nogle poster som ikke er kommet med – bla. posten omkring afholdelse af
generalforsamlingen. Regnskabet vil blive eftersendt.

Indkomne forslag til drøftelse
Det blev drøftet hvorvidt generalforsamlingen skal rykkes til foråret. Det blev besluttet, at det skulle
den ikke.
Det blev drøftet hvorvidt generalforsamlingen skal afholdes over to dage (internat) i stedet for en
enkelt dag. Det er noget vi i bestyrelsen vil tage op til overvejelse og evt. spørge ind til i forbindelse
med spørgeskemaundersøgelsen.
Vi har haft udfordringer med at medlemmer af faggruppen ikke kunne få tjenestefri med løn for at
deltage i generalforsamlingen. Vi skal skrive til DFK inden udsendelse af næste invitation til
generalforsamling, om programmet kan godkendes så ansatte kan få fri. Programmet skal have
faglig relevans.
DS skal ind i kampen og hjælpe os med at være synlige.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende i bestyrelsen ønskede ikke genvalg og/eller meldte sig ud:
Peter Myken, KIF Haderslev
Lena Falk, KIF Kolding
Bibi Myrhøj, KIF Næstved
De pågældende takkes for et godt engagement det forgangne år.
Følgende blev valgt i bestyrelsen:
Bettina Svingaard, Horserød fængsel
Marianne Clausen, KIF Næstved
Mia Sønderholm, Herstedvester fængsel
Karina Madsen, KIF Odense
Derudover består bestyrelsen af følgende:
Michael Bruun Mortensen, Nyborg fængsel
Louise Carlsberg Christensen, Herstedvester fængsel
Kirsten Prescott, KIF Odense
Maleka Tabuda, Herstedvester fængsel
De valgte ønskes tillykke med valget.
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