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Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 1. marts 2018 
 
Bestyrelsesmødet afholdes VIA University College, lokale A231, Gl Struervej 1, 7500 
Holstebro. 
 
 
Program 
Kaffe og rundstykker  09.00- 09.30 
Rundvisning 09.30 – 10.00 
Mødet begynder kl.  10.00 – 12.00  
Frokost fra kl.  12.10 – 12.55 
Mødet slutter kl.  14.30 
 
Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialrådgiverne.dk   
 
 
Tilstede 
Mads Bilstrup, Ida Louise Jervidalo, Sune Kirketerp, Lena Skovgaard,  
Matilde Lundgaard, Lillian S Hansen, Morten Ejgod Nielsen, Chanette Stefansen (supp 
1), Susanne Staun (Supp 4), Lars Kiilerich Mejdal (supp 5), 
 
Afbud 
Jeppe Andersson, Birthe Madsen, Sisi Ploug Pedersen, Niels Skinnerup, Christina 
Svane Larsen (stud), Liselotte Frier Pedersen (supp 2), Anni Christensen (supp 3), 
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Dagsorden 
Mødeleder er Mads Bilstrup 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden er godkendt 
 
2. Beslutningspunkter 
2.1 Status på OK18 og OK-arr 7. marts (MB)  10.00 – 11.00  
2.2 RB’s forslag til vedtægtsændring (MB)  11.00 – 11.10 
2.3 DS’s 80 års fødselsdag (MB)   11.10 – 11.40 
2.4 Fagligt udsyn (MB)    11.40 – 12.10 
 
Frokost     12.10 – 12.55 
 
2.5 Faggruppestrategi ved Elise Lyhne-Hansen (MB) 12.55 – 14.00 
2.6 Aftagerpanel (MB)    14.00 – 14.15 
     
 
3. Politisk diskussion 
3.1 HB-dagsorden 5./6. marts 2018 (MB)  14.15 – 14.45 
    
 
 
4. Evt.  
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Regionsbestyrelsesmødet d. 1. marts 2018 

 
 
2.1 Status på OK18 og OK-arr. D.7. marts 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Der gives en uddybende orientering om OK.18 situationen. Herunder det 
konfliktberedskab som DS har etableret, samt hvilken forventninger der er til både HB 
og RB-medlemmers aktive deltagelse. 
 
Endvidere gives der status på OK.18 temadagen for tillidsrepræsentanter i Viborg d.7. 
marts. Der er pt.125 tilmeldte og RB-medlemmer opfordres til at tilmelde sig. 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
RB tager orienteringen til efterretningen og drøfter deres egen aktive deltagelse og de 
aktiviteter der evt. skal igangsættes ved en mulig konflikt. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 1. marts 2018 

 
 
2.2 RB`s forslag til vedtægtsændring 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Vores ændringsforslag til DS`s Love- og vedtægter er nu fremsendt til FU og 
Hovedbestyrelsen 
Regionsformanden orienterer om de foreløbige tilbagemeldinger og den videre proces. 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
RB tager orienteringen til efterretningen og drøfter den fremadrettede proces. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen har taget orientering til efterretning 
 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 1. marts 2018 

 
 
2.3 DS´s 80 års fødselsdag 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Dansk Socialrådgiverforening fylder 80 år i 2018. 
Det skal fejres og FU/HB har besluttet at det skal ske i de 3 regioner. 
Derfor er der bevilliget 25.000 kroner til hver region til afholdelse af festligheden. 
RB har tidligere ønsket at dette skulle fejres med en bar med drinks, hvor 
medlemmerne inviteres til fødselsdag. 
RB skal drøfte og beslutte om det er dette arrangement vi skal afholde jf. også 
økonomien. 
Hvis ikke det er dette, hvordan skal det så fejres? 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
RB drøfter indstillingen og tager beslutning om hvordan dagen skal fejres i Region 
Nord. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Der er bevilliget 25.000 kroner fra DS centralt. Tilbud fra Tenderbar lyder på små 
92.000 kroner jf. bilag. 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen siger nej til tilbuddet fra Tenderbar, da det er for dyrt.  
Der nedsættes en arbejdsgruppe (Sune, Morten, Matilde og Mads) som kommer med 
et oplæg på baggrund af forslag. 
Den økonomiske ramme er 25.000 kr. til forplejning og xx kr. til eventuelt 
oplægsholdere. 
 
Forslag til fejring af DS’s 80 års fødselsdag 

- Fejring skal være lokalt på arbejdspladser/klubberne 
- Fejring skal være i forbindelse med et allerede planlagt medlemsarrangement i 

foråret – hvor der gøres lidt mere ud af forplejning  
- Fejring holdes som åbent hus på de 3 kontorer 
- Fødselsdagsarrangementet kunne holdes på de 3 udd-steder i samarbejde med 

SDS 
- Fejring om et større faglige arrangement – en kendt oplægsholder 
-  

 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 1. marts 2018 

 
 
2.4 Fagligt Udsyn 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Der gøres status på Fagligt Udsyn d.9. marts 2018. 
Der er pt. 185 tilmeldte og med Rb-medlemmer og konsulenter, så bliver vi cirka 210 
deltagere. 
Alle oplægsholdere og workshopholdere har meldt positivt ind og glæder sig til dagen. 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
RB drøfter arbejdsopgavefordelingen og afviklingen af dagen. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orientering til efterretning 
Det er besluttet at Ida Louise er fotograf på dagen og Morten overtager Ida Louises 
workshop 
Det forventes at bestyrelsen møder ind mellem 08.30-08.45 for at tage imod vores 
gæster. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.5 Faggruppestrategi ved Else Lyhne-Hansen 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Et af DS2022 projekterne er Faggruppestrategien. Hvordan kan faggrupperne blive et 
større aktiv i DS og inddrages mere i beslutningsprocesserne, samt involveres i 
regionernes arbejde og aktiviteter. 
Ansvarlig konsulent for strategien i DS, Else Lyhne-Hansen deltager i punktet, og vil 
give et kort oplæg om strategien, hvorefter RB drøfter det videre arbejde med 
strategien og det arbejde der skal udvikles. 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
RB drøfter og beslutter det videre arbejde i forhold til faggruppestrategien. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen drøftede og kom med idéer til den nye faggruppestrategi. 
 
Den videre opfølgning: 
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Regionsbestyrelsesmødet d. 1. marts 2018 

 
 
2.6 Aftagerpanel i Aalborg 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
RB-medlem Morten Ejgod Nielsen ønsker at drøfte Aftagerpanellet på uddannelsen i 
Aalborg. Morten indleder punktet. 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
RB drøfter Aftagerpanellet i Aalborg på baggrund af Mortens indledning. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Morten orienterede om de nye modulændringer: 
 

1. modul – som noget nyt skal de studerende skrive en lille opgave på baggrund 
af praksisobservation på en arbejdsplads. 

2. Studie - rekrutteringsdag (det gode karrierevalg/arbejdsliv) – møntet på 
aftager, som DS også kan se sig i et samarbejde med 

 
Den videre opfølgning: 
 
  



Godkendt - referat RB-møde 180301 9 
 

Regionsbestyrelsesmødet d. 1. marts 2018 

 
 
3.1 HB-dagsorden 5./6. marts 2018 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Der er HB-møde i København d.5. og 6. marts. 
RB drøfter den fremsendte dagsorden. 
Denne gang er det Vestdanmark der udvælger punkter fra dagsordenen (Chanette, 
Sisi, Mathilde, Lena). 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
RB drøfter HB dagsorden. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Regionsbestyrelsen drøftede dagsorden. 
 
Den videre opfølgning: 
 
 


