
 

Faggruppen Integration – Referat fra bestyrelsesmøde 23. 05. 2018 

 

Deltagere: Karina Nørager, Mette Hingebjerg, Birgitte Larsen, Chiara  

Connie, Bente og Pia kunne ikke deltage i dag  

 

1.  Referent  
Karina Nørager 

 
2. Godkendelse af referat fra generalforsamling 

Denne er under udarbejdelse. Ikke alle kunne deltage så referat sendes ud pr mail for til 
godkendelse.  

3. Konstituering fra 24.05.2018  
 
Formand  
Chiara Petreni / Ikke på valg  
 
Næstformand  
Karina Pedersen Nørager / valgt ind  
 
Kasserer   
Bente Albrechtslund / Ikke på valg  
  
Bestyrelsesmedlemmer  
Birgitte Larsen / valgt ind  
 
Suppleanter  
Mette Bønneland Hingebjerg / Ikke på valg  
Pia Stub / valgt ind  
 
Bente havde på forhånd tilkendegivet at hun gerne ville fortsætte som kasserer og Pia at hun gerne 
ville være suppleant  
Derfor vælges ovenstående konstituering 
 
 

4.  Fremtidige mødedatoer  

Alle møder afholdes i DS lokaler kl 9.30-14.00 

Dette er de foreløbige datoer men der kan ske ændringer 

Tirsdag den 28 august  

Tirsdag den 13 november  



 

Tirsdag den 26 februar  

Fagkonsulent Henrik er inviteret fra 10-11 hver gang 

 

5. Fælles tema dag 

Der er kommet en forespørgsel fra Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere vedr.  en fælles 
temadag på tværs af faggrupperne med teamet Woorking Poor på dagsordenen.  
Det er besluttet i integrationsfaggruppens bestyrelse at vi er interesserede i at samarbejde om en fælles temadag 
og der indhentes yderligere informationer.  

Afventer  

 

6. Elise fra DS orienterer:  

Der bliver kassererkursus fredag 7 september. Det bliver for nuværende kasser samt evt. ny kasser  

Der kommer opfølgende fagggruppe uddannelse torsdag 27- fredag 28 september. Med 2-3 
personer fra hver faggruppe  

Elise tager lige op med Henrik Egelund at vi gerne vil have genoptaget den gamle ordning med at 
høringssvar sendes ud til hele integrationsfaggruppen og ikke kun bestyrelsen således at der 
kommer flest mulig nuancer med i høringssvar. Det er aftalen at tilføjelser skal sendes til et udpeget 
medlem af bestyrelsen som så sender til Faggruppekonsulent.  

 

  

 

 

 


