
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Fagbevægelsens 
Socialrådgivere, afholdt d. 12.04.2018 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat fra sidst 

3. Generalforsamling. 

 Dagsorden. 

 Økonomi 

 Indkaldelse 

 Genopstillinger/ rekruttering af nyt bestyrelsesmedlem 

 Orientering om efterårsseminariet 

4. Økonomi 

 Praksis vedr. udfyldning af transport bilag 

 Orientering om ”opsparing i DS” 

5. Aktivitets puljen 

6. Temadage 

7. DS’s strategi for udvikling af faggrupperne 

8. Evt. 

 

Ad 1. 

Dagsorden godkendt. 

Ad. 2  

Referatet fra sidst blev gennemgået. Rikke skulle have drøftet økonomi med den økonomiansvarlige i DS. 
Dette er ikke sket på grund af tidspres og den igangværende konflikt.  

Referatet blev godkendt. 

Ad 3.  



 

Dagsorden: 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen 
afholdes. Vi skal derfor have det i Fagbladet ” socialrådgiveren ”  i det nummer  der udkommer 18 juni for 
at nå det. Der er deadline på bladet 1 juni. Rikke søger for at ” socialrådgiveren ” kontaktes og indkaldelse 
sker.  

Det skal fremgå at generalforsamlingen afholde spå Hotel H. C Andersen Claus Bergs Gade 7 , Odense d. 27 
september kl. 20.00 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. 

Dagsorden til generalforsamlingen: 

1. godkendelse af dagsorden 
2. Valg af ordstyrer 
3. Valg af referent 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Regnskab / budget  
7. Valg af bestyrelsen – følgende genopstiller: Kim, Helle; Rikke; Ditte Marie; Lisbeth. Følgende 

genopstiller ikke: Lotte og Stephan. 
8. Evt.  

Økonomi: Rikke og Lisbeth mødes vedr. budget og regnskab  

Indkaldelse: Der indkaldes via fagbladet ” socialrådgiveren ” og via vores mail liste senest d. 16 august. 
Rikke påtager sig opgaven. 

Genopstilling / rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer: Vi har på nuværende tidspunkt flere i kikkerten 
som vi forventer gerne stille op til valg som bestyrelsesmedlem.  

Efterårsseminar: Det er Fyn der har opgaven. Deres arbejdstitel på seminariet er p.t. Fattigdom – 
selvforskyldt eller samfundsskabt.  

AD 4.  

Transportbilag skal sendes direkte til Lisbeth for at gøre udbetalingerne så smidige som muligt 

Der har ikke endnu været møde med DS økonomiansvarlig. 

Ad5.  

Opfordring til at bruge aktivitetspuljen. Den kan anvendes både til temadage og seminar. Der er 
ansøgningsskema på hjemmesiden. Man kan kontakte Lisbeth og Rikke for hjælp til ansøgning. 

Ad 6.  



Vi har talt om en temadag med fokus på Working Poor med Rejsescenen som omdrejningspunktet. Indtil 
videre har det været for dyrt, men man kunne overveje et arrangement sammen med andre faggrupper. 
Det kunne evt. være Beskæftigelsesfaggruppen og Revalideringsfaggruppen.  

Det kan dog tidligst blive i foråret 19  

Lotte kontakter formænd for relevante faggrupper. 

Fyn arbejder videre med en temadag: Nyt fra Ankestyrelsen. Satser på at afholde den i efteråret 18. 

Ad7 

Rikke orienterede om DS `s strategi for udvikling af faggrupperne. 

Ad 8.  

Mail fra DS hvor de anmoder om at bestyrelsen peger på 1-2 personer som kan beskikkes som sagkyndige 
til Øster og Vestre landsret. Lotte og Kim udpeges. 

Lotte orienterede om en henvendelse fra Hans Knudsens Instituttet. Man ønsker at faggruppen skal have 
viden om, hvad man kan tilbyde i forbindelse med fastholdelse af personer med hjernerystelse eller 
hjerneskade. Orienteringen sendes ud via mail listen  

 

Referent Lotte   

 

 
 
 
 
 
 

 


