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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere                  
Referat til bestyrelsesmøde fredag d. 25.maj 2018 
Afholdt Buchwaldsgade 48 i Odense 

 
 
Dagsorden 

1. ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 50 min 

 

2. Valg af ordstyrer (Ea) / 5 min  

- Iben er ordstyrer  

 

3. Dagsorden – punkter til eventuelt (Ea) / 5 min 

- Suppleanten Mie Sidenius Brøner indkaldes til at indtræde i bestyrelsen. 

- Fremtidige møder afholdes i Odense mødecenter Iben booker møderne. Møderne ligger 

fra kl. 09.00 – 15.00 

 

Orienteringspunkter 

4. Formanden orienterer (Ea) / 10 min 

- Orienteringerne ligger under nedenstående punkter  

- Jf. omsendt mail, modtaget med beklagelse, er det officielt at Susan træder ud af 

bestyrelsen. 

- Der tilføjes punkt under beslutningspunkter: Ny næstformand  

 

5. Status på regnskab og budget (Eva) /10 min 

- restbevillingen er på 132.395,09 kr. 

- Der er ikke overført til David for persondatakurset hvorfor restbevillingen er på ca. 

122.395 kr.  

- bestyrelsesmøder koster ca 12.500 kr. der går 50.000 kr. til bestyrelsesmøder i alt 

- Budgettet accepteres da det stemmer overens med de forventede aktiviteter 

- kasseren roses for et overskueligt budget 

 

6. Evaluering af Arrangement om Persondataforordningen (Tommy og Lone) / 30 

min 

- David var dygtig og niveauet var højt 

- Der er kommet positiv tilkendegivelse fra kurset. Deltagerne kom til at give 250 kr. plus 

moms 

- Det er ikke godt at have deadline dagen efter en ferie / helligdag 

- Maden var en god oplevelse 
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- Der er kommet positiv efterspørgsel på at følge op på kurset til efteråret 

- Der er talt med David om at lave en opfølgning i efteråret, med det nye der måtte være 

kommet ift. forordningen 

- Kurset var godt og indholdet var godt men stedet kunne ikke kapere afholdelsen 

- Vi skal være stolte af, at vi så hurtigt har lavet et godt arrangement. Det er godt der 

handles. Det er det arrangement der har trukket flest deltagere i nyere tid, næsten 

dobbelt op fra tidligere velbesøgte arrangementer 

- Der er kommet henvendelser fra regionsformanden i nord som kunne være interesseret 

i at have nogle private socialrådgivere med på kurset. Det er vigtigt at der er fokus på 

at inddrage flere.  

- Skal opfølgningskursus med David ligge ved generalforsamlingen? – Lone tager 

kontakten med David. Generalforsamlingen er d 29.01.2019  

 

1. Hvordan gør vi med optagelsen? 

- Vi har fået rettigheder til at dele videoen til alle der er medlem af sektionen for 

selvstændige 

- Bestyrelsen drøfter om vi skal dele optagelsen gratis eller skal den koste et symbolsk 

beløb? Hvis den gives gratis kan det betyde at folk bliver væk fra arrangementer, fordi 

de venter på at få optagelsen efterfølgende 

- Forslag til at man betaler halv deltagerbetaling for optagelsen 

- Videoen deles i første omgang i bestyrelsen og den kigges igennem for at tjekke 

kvaliteten, hvorefter bestyrelsen besluttet hvilken pris den skal have, da prisen skal 

afhænge af kvaliteten 

- Bestyrelsen drøftede også om videoen kun skal deles i egen sektion eller også til andre 

faggrupper/sektioner. Det skal undersøges ved David i forhold til hans accept, og om 

han evt. skal have ekstra betaling for dette 

 

2. Skal vi lave en erfaringsopsamling til 

deltagerne/medlemmerne/hjemmesiden? 

- Når der deles en video skabes erfaringsopsamlingen. Slides deles sammen med videoen.  

 

3. Fungerede det med en arbejdsgruppe og en ramme? 

- Det var pragtfuldt med de rammer der blev sat op – nemt at arbejde med, fordi man 

selv kan træffe beslutninger undervejs 

- Der arbejdes på denne måde ved kommende arrangementer  

 

7. Status på sektionens materiale (Ea) /5 min 
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- Kommer på mail fra Ea når det er talt op 

 

8. Formandsmøde 16. Maj – referat/opsamling (Ea) / 10 min 

- Det er foreslået på formandsmødet, at det kommende faggruppekursus kan indeholde 

noget om pressehåndtering 

- Faggruppeuddannelsen bliver d. 27 og 28 september. Sidste år var det med overnatning 

og fuld forplejning og frikøb. 

- Fra og med næste blad kommer der en fast faggruppe side, hvor vi kan blive hørt og 

set. Vi vil undersøge om vi som sektion også kan være en del af dette initiativ 

- Bestyrelsen har stemt til OK18 

 

9. Sommertræf på Bjørnø / 15 min 

Arbejdsgruppen giver status 

Der er indhentet tilbud fra Cafe Pileflet på forplejningen; prisen er 625 kr. pr. 

person inklusiv oprydning 

Der købes ind til drikkelse udover 

Iben har bedt om et bud på et spændende oplæg vedr. Etik via hendes netværk – vi 

afventer tilbagemeldinger fra de adspurgte  

Arbejdsgruppen aftaler et arbejdsgruppemøde i midten af juni.  

Der er kommet flere input til aktiviteter på Bjørnø. Bestyrelsen fastholder temaet 

om etik men opfordrer alle selvstændige til at komme og netværke 

 

Der har været en henvendelse fra en af kandidaterne til næstformandsvalget, om 

der kunne gives taletid på Bjørnø. 

Bestyrelsen mener ikke, at dette kan gives til enkelt-kandidater, da vi ikke på den 

måde ønsker at promovere nogle kandidater frem for andre. 

 

Beslutningspunkter 

10.  Ny næstformand 

- I forbindelse med at Susan er trådt ud af bestyrelsen har vi re-konstitueret os  

- Iben tiltræder som næstformand  

 

11. Repræsentantskabsmøde (Ea/Charlotte) / 15 min 

Skal vi have noget med på Repræsentantskabsmøde? (Deadline 8. august) 

Der er intet at tage op  

 

12. Retningslinjer for deltagelse i vores arrangementer (Ea) / 15 min 
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Hvem må deltage? 

Gruppen for privat ansatte socialrådgivere kunne være en gruppe vi skal have for 

øje i forhold til fremtidige arrangementer 

Der er i DS stor åbenhed for at faggrupperne samarbejder 

 

Bestyrelsen drøfter retningslinjer for deltagerbetaling til arrangementer, og er nået 

frem til følgende; 

Hvis man er medlem af sektionen er det som udgangspunkt gratis – der kan dog 

være egenbetaling på nogle arrangementer 

Hvis man er medlem af DS, men ikke af sektionen, er der en lille betaling 

Hvis man ikke er medlem af DS er der er en større egenbetaling 

 

Det er en god ide at invitere folk med til sektionens arrangementer. Men det er også 

godt, der er et rum hvor vi kan netværke og bruge hinanden som selvstændige.   

Bestyrelsen aftaler, at det ved planlægningen af hvert arrangement skal aftales om 

det er med eller uden gæster. 

Bestyrelsen er enige om at Bjørnø og Generalforsamlingen er arrangementer kun for 

medlemmer af sektionen. 

 

Lone skriver til Mads Bilstrup at nogle af vores arrangementer bliver for alle. Lone 

vil drøfte med Mads hvordan arrangementer bliver delt bedst. Charlotte Holmershøj 

skal også inddrages i denne snak.  

 

13. Diverse 

Eventuelt / 10 min 

Der er forskellige forslag til aktiviteter og tiltag på Facebook og til aktiviteter på Bjørnø. 

Bestyrelsen vil gerne have alle de idéer med i overvejelserne, som sektionens 

medlemmer har, men det kan være endog meget svært at følge med på Facebook og på 

den måde at samle alle ideerne op. 

Ea sender listen over datoer for bestyrelsesmøder ud med nyhedsbrevet og opfordre til 

at medlemmerne sender forslag til bestyrelsen. Ligeledes vil vi forsøge at minde 

medlemmerne om dette ca. en uge før hvert bestyrelsesmøde. 

Det er en god ide at der er plads til at netværke og snakke om forskellige ting på 

Bjørnø.  

 

Der lægges et link op på facebookgruppen, til hvor man som selvstændig kan oprette sig 

på DS´s hjemmeside, da bestyrelsen mener, at det umiddelbart er den nemmeste måde 
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at have overblik over medlemmerne på – fremfor en liste på facebookgruppen (og ikke 

alle medlemmer af sektionen er på Facebook), eller andre steder. 

Formålet er at samle den nødvendige information på ét sted – og at bruge det der 

allerede er lavet.  

 

14. Hvordan ønsker vi at arbejde i bestyrelsen (Iben) / 60 min 

Fortsættelse fra sidste gang – hvor vi nu skal blive endnu mere konkrete på hvordan vi vil 

arbejde ud fra vores vision fra sidste møde 

Iben faciliteterer processen for bestyrelsen 

Omformulering – i stedet for politisk så – fagligt påvirke politiske aktører  

Visionen er således, at vi ønsker at påvirke de politiske aktører fagligt 

 

Hvad er vores særlige platform som selvstændige socialrådgivere 

o Anderledes viden 

o Vi ser tingene i helikopter 

o Vi står uden for de konkrete rammer kommunerne har. Vi kan læse må og bør 

ind i vores forståelses optik frem for i kommunens budget 

o Vi er privilegeret i det at vi kan vælge vilkår til og fra, fx i forhold til at 

accepterer et vikariat i en kommune med et for højt sags tal 

o Vores etiske tilgang 

o Påvise vilkårene og det gab der muligvis er 

o Hvilke rammer og vilkår arbejder selvstændige under vs offentlige 

o Udefra perspektiv  

o Egen faglighed før rammer og struktur. Vi kommer kun på besøg. Vi skal 

ikke relations danne, vi skal ikke deltage i husmøder eller en madordning  

o Vi kan forstyrre arbejdsprocesser og fortolkningsmuligheder ind i 

lovgivningen 

o Vi efterlader et aftryk, etisk og fagligt 

 

Arbejdsopgaver i bestyrelsen som resultat af vores vision: 

o brev til faggruppe bestyrelser i forhold til at byde ind ved høringssvar - Iben 

laver udkast 

o kontakt til kommunikationsafdelingen 

o formidlingen til vores egne medlemmer; 

 Referat – nyhedsbrev (på mailinglisten Ea, Facebook Ea og LinkedIn Iben) 

o Det er et fast punkt på vores dagsorden at følge op vores værdisætning 

o Ansvarsområder på nysgerrighed.  
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o Opgave til næste gang, hvor ligger min nysgerrighed? 

 

15. Julefrokost (Ea/Eva) /15 min 

1. Eva kommer med udspil til økonomisk ramme 

Julefrokosten tilpasses budgettet i løbet af året – så vi sikrer midlerne til 

arrangementer for hele sektionen 

2. Ea kommer med ideer til indhold 

Social kultur og afholdes i Århus, der arbejdes videre med temaet 

 

16.  Generalforsamling 2019 / 15 min 

Emne til generalforsamling er opfølgning på persondataforordningen med David  

1. Der nedsættes arbejdsgruppe 

Tommy, Ea og Mie. De overordnet rammer skal på plads d 09 august.  

2. Økonomisk ramme 

50.000 kr.  

 

 

 

17. Evaluering af bestyrelsesmødet (Ea) / 15 min 

Det har været et godt møde. Vi har nået meget på kort tid og vi har været produktive.  

Vi har været strukturerede og er kommet tættere på hinanden.  

Formen med dagsorden med tider på hvert punkt fungerer godt.  

Vi formår de ting vi sætter os for  

Tjek ind skal være som det første – inden den formelle del af mødet går i gang 

 

 

 

Referent: Tommy Smidt Jochim-Vitcetz 


