
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen for Stofbehandlere  
Afholdt i København den 9.januar 2018 

Dansk socialrådgiverforening 
 

 
Til stede Carsten, Cathrine, Karina, Jannie 
Afbud Jette meldte afbud, Lea hørte vi ikke fra 
 

Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig 
Runde Karina meddeler at hun træder ud af bestyrelsen af 

personlige årsager. Vi er selvfølgelig kede af dette, 
men respekterer det naturligvis. Karina vil gerne 
stille sig til rådighed som ”konsulent” for bestyrelsen 
hvis der er relevante emner der skal belyses.  

 

Opflg på hængepartier fra 
sidst 
(skriv til fagbladet og 
’kædebrev’ / opslag på 
hjemmesiden) 
 

Kædebrevet er strandet hos Cathrine. Hun vil 
prioritere at få det lavet, så vi har det færdigt inden 
GF. 
 
Skriv til fagbladet udskydes. 

Cathrine 
 
 
 
Jannie/Jette 
 

Planlægning af GF 
 

 Tid og sted 
Beslutning: Udskyder GF til slut maj 
enten 29./30.5 (afhængighed af 
oplægsholdere) 
Afholdes i DS’ lokaler på Lumbyvej i 
Odense. 

 Indhold – ideer til oplæg? 
Vi drøfter forskellig emner. 
Foreløbig forslag til program: 

09.30-10.00 - Ankomst og morgenmad 
10.00-10.10 - Velkomst 
10.10-11.15 – Oplæg om de nye særlige afdelinger i 
psykiatrien til de mest udsatte. Nyt tiltag. Spørg lederen af 
afdelingen i Vejle om at komme og fortælle. 
11.15-11.30-  Pause 
11.30-12.30 – Spørg Tina Munk fra Viborg. Hun har en 
master i alkohol/narkotika indsatser og har skrevet en 
artikel i STOF bladet om afhængighed. 
12.30-13.30 - frokost (vi klargør til kaffe/kage) 
13.30-15.00 - Jens Arentzen oplæg INKL KAGE/KAFFE. 
Spørg Jens om pris og tid. Evt lave et samarbejde med 
Region Syd. 
15.00-16.00 - nyt fra DS og dernæst GF 

 På valg: Carsten (ønsker genopstil), Lea 
(??) og Jette (ønsker genopstil) 

 Invitere andre faggrupper? 

 
 
 
Cathrine 
(forplejning og 
booking) 
 
 
 
 
 
 
 
Jannie 
 
 
 
Jannie 
 
 
 
 
Carsten 
 
 
Elise skal spørges 
vedr. nyt fra DS. 
 
 



Når programmet er færdigt, vil vi skrive 
ud til andre faggrupper om de vil komme 
(facebook side). 

 Formandsberetning 
 Økonomi 
 Referent og dirigent? Mangler! 

 
 

 

Alle 
 
 
 
Jannie 
Cathrine 

Hvor skal vi hen med 
faggruppen?  

Visioner: 
Elise er med til en del af mødet hvor vi bl.a taler om 
hvordan vi kan få spurgt vores medlemmer hvad de 
ønsker/forventer. Elise vil gerne være behjælpelig 
med dette. 
 
Vi vil gerne bruge mere tid en anden gang p dette 
emne. 
 

 

Investeringsprojekt Mette Grostøl fortæller om investeringsprojektet i ft 
voksenområdet. Der skal nedsættes en 
ressourcegruppe. Bestyrelsen peger på Karina som 
person til ressourcegruppen. Karina vil gerne. 
Mette vil kontakte Karina. 
 

 

Økonomi Cathrine påminder os om at sende kvitteringer. 
Regnskabet for 2017 er ved at være færdigt.  
 
Fordelingen af grundbevillingen til faggrupperne er 
sket ift. antal medlemmer pr. 1/9 2017.  
Budget 2018 til faggrupperne er på i alt kr. 1.386.400 
heraf er kr. 1.150.250 fordelt blandt faggrupperne og 
det resterende beløb kr. 236.150 går til 
Aktivitetspuljen. 
Faggruppe: stofmisbrug: antal medlemmer pr.1.9.17: 
460/ samlet bevilling for 2018: 59.500,- 
 

Alle 
 
 
 

Arrangementer Der er KABS den 12.-13.marts i Kbh. 
Vi prioritere at vi alle tager med hvis det er 
muligt ift. vores arbejdspladser. 
 
Faggruppedag den 16.5. Hvem tager med? 
Beslutning: vi tager den på mail da Jette er syg. 

 
Alle 
 
 
 
Alle  

   
   
 
Næste møde 13.marts 2018 kl. 13-15 (efter KABS)  
 



 


