
Bestyrelsesmøde i faggruppen Socialrådgivere i fagbevægelsen, 
afholdt i Odense onsdag den 6. december 2017 
 
 
Deltagere: 
Rikke, Lisbeth, Ditte Marie, Lotte og Helle. 
Afbud fra Stephan og Kim. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidst 
Referatet er godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden gennemgået, ændret og godkendt. 
 

3. Økonomi 
Vi får 37.750,00 kr. i tilskud til faggruppen i 2018 fra DS. 
Det er vigtigt at søge aktivitetspuljen, og på den måde sikre at prisen på seminaret ikke stiger 
unødigt. Dog skal det indskærpes, at seminarieansvarlige ikke må planlægge overskud – vi 
ved endnu ikke om vi kan gemme overskuddet i DS, fra år til år.  
Den drøftelse vil Rikke tage med DS, så vi ikke oparbejder overskud i DS for vore 
arbejdsgiveres penge. 
Rikke sender et udkast for budget for 2018. 

 
4. Temadage 

Fyn-faggruppen planlægger temadag til foråret – nye afgørelser fra Ankestyrelsen, forventeligt 
vil der være egenbetaling på kr. 300,00. 50 deltagere. 
Københavner-gruppen har talt om temadag med Rejsescenen, men afhængigt af budget og 
balance i dette. 
Fyn- og københavnergruppen må lige tale sammen, så vi kan sikre os at det ene arrangement 
ikke udelukker det andet. 

 
5. Indledende generalforsamlingsovervejelser 

Vi har gennemgået den tilsendte seminarieevaluering fra de seneste seminariearrangører.  
Flot arbejde til gruppen og fra bestyrelsen vil vi meget gerne sige tak for et flot seminar. 
Bestyrelsen bemærker til drøftelsen af programmets varighed om torsdagen og afslutning om 
fredagen, at det er for tidligt at have programslut allerede kl. 11.00, I bestyrelsen mener vi at 
der bør være program til 12-13-tiden om fredagen. 
 
Drejebog for seminar er i øvrigt lagt på hjemmesiden ved DS. 
 
Vi skal være opmærksomme på deadlines i forhold til indkaldelse og dagsorden til 
generalforsamling i efteråret… 

 
6. Orientering fra Socialrådgiverdage 

Punktet udsættes til næste gang. 
 

7. evt. 
a- Datoer for første møde i 2018 

15. marts 2018 klokken 10-14, når dato for efterårsseminaret ligger klar, vil Rikke indkalde til 
møde. 
 
 

b- Beskæftigelsesreformen, nyt fra Lotte. 
Der er intet sket efter reform-udspillet og foretræde med medlemmer. Der er intet nyt, ingen 
referater, ingen udmeldinger og ingen planer.  



Politisk ligger det stille. 
 

c- Lægeklinik på Lærkevej… Rikke orienterer om den seneste opdagelse i forhold til 
sagsbehandlingen på Lærkevej, hvor kommunen har etableret en ulovlig lægeklinik til 
borgere der måske ikke fejler det deres egen læge mener de fejler… Lægeklinikken er 
lukket igen… 

 
d- Kort snak om den nye arbejdsskadessikringslovgivning – der er endnu intet nyt. Vi 

aftaler at holde øje, og måske tale sammen når der er noget at forholde sig til. 
 

e- Anvisninger til betaling fra DS, skal sendes til Lisbeth før de sendes til DS, så Lisbeth 
kan godkende udgiften. 
 

 
Referent Helle 


