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Til stede: Rasmus, Peter, Susanne, Jens, Kristoffer, Majken, Malene, Mette  
Fraværende: Mie, Mai, Katja, Rikke 
Referent: Mette 
 

1) Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
Rasmus bemærkede, at RBs uddannelse i organisering grundet tidspres er sat 
på hold, og at emnet lægges til videre drøftelse i den nye RB efter 
repræsentantskabsmødet. 

 
2) GF 2018 – 1. behandling af RBs skriftlige beretning 

RB gennemgik og kommenterede foreløbigt udkast. 
OK18: sloganet ”En løsning for alle” og den flotte stemmeprocent fremhæves. 
Det skal tydeliggøre, hvilken betydning OK-forløbet har haft efterfølgende, 
f.eks. for medlemstilgang og fremmødet til Region Østs 1. maj-arrangement. 
Region Østs deltagelse foran Forligsinstitutionen bør fremhæves, også at der 
kom medlemmer som ikke tidligere har været aktive. SDS’ lokale OK-
aktiviteter skal med.  
Udfordrede arbejdspladser: Skal tydeliggøres, hvad vi gjorde som region for at 
understøtte medlemmerne på de udfordrede arbejdspladser.   

 
3) GF 2018 – 2. behandling af RBs forslag til aktivitetsplan 

RB gennemgik og kommenterede foreløbigt udkast. RB pegede på, at 
omfanget af temaer bør begrænses fra de nuværende otte, som i et vis 
omfang kan sammenskrives. 
Endeligt forslag til aktivitetsplan behandles af RB i september. 
 

4) GF 2018 – diverse 
Kritisk revisor: Majken Tingstrøm, som ikke genopstiller til RB, har sagt ja til 
at stille op som kritisk revisor for den kommende periode. 
 
Det forventes, at der kommer mange medlemmer til generalforsamlingen. 
Nogle af faggruppebestyrelserne kommer og reklamerer for faggrupperne. 
 
Reklame for generalforsamlingen og repræsentantskabsmødet: Der laves 
videoer med nuværende RB-medlemmer, som fortæller, hvorfor de kommer til 
GF og stiller op til REP. Det forsøges også at få menige medlemmer til at stille 
op på video. 
 
Leder af Region Øst-delegationen til REP: Katja Barfod og Vinnie Eliasen 
spørges.  

  
5) Forslag til REP 2018 

RB drøftede og kommenterede nuværende og potentielle lov- og 
vedtægtsændringsforslag. 
 
RB bakker op om forslag fra Region Nord om, at RB-medlemmer er 
selvskrevne til REP. Forslaget skal kobles til, at ansvaret ved at være RB-
medlem tales op. 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Susanne, Kristoffer, Peter og 
Majken, som vil formulere forslag omkring processen for valg i DS. 

DS Region Øst 
25. juni 2018 

Referat af regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: Tirsdag den 19. juni, kl. 8.30 til 16.00 
Sted: Sekretariatet, Toldbodgade 19B, mødelokale A, 1253 København K 
 
 

 



  
6) Region Østs facebookgruppe 

Det går godt med gruppen og der er meget aktivitet. Flertallet ønsker, at vi 
gruppen fortsat er forbeholdt medlemmer i Region Øst.  

 
7) Valg til PKA delegerede efteråret 2018 

Susanne opfordrer til, at vi spreder budskabet omkring valget, og at der er 
plads til at flere medlemmer der stiller op. Susanne står til rådighed for 
sparring herom. 

 
8) Dialog med formand Majbrit Berlau 

RB drøftede ny hovedorganisation og REP med Majbrit Berlau. 
 

9) Budget 2019-2020 
RB drøftede kontingentstørrelsen og kan bakke op om en stigning, såfremt den er 
begrundet i øget tilførsel til Aktionsfonden. RB efterspørger en oversigt 
(lagkagediagram) over hvad vores kontingent i grove træk bruges til. 
 
Ansøgning fra KBH omkring frikøb af FTR i Beskæftigelses- og 
Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune: RB kan ikke bakke op på det 
eksisterende grundlag. Principielt bør RB ikke yde økonomi til at forbedre vilkårene for 
TRer/FTRer, da vilkårene bør bero på en forhandling med arbejdsgiver. 
Det er en god ide at have fokus på rekruttering, men det bør tage udgangspunkt i de 
kræfter, der allerede er i foreningen og i Københavns Kommune.  

 
10) RBs organiserende indsats 

Der er et godt samarbejde mellem konsulent og RB-medlemmer omkring Slagelse 
Kommune, men resten af projektet ligger stille. Der gøres ikke yderligere tiltag i denne 
RB-periode. 

  
11) Regnskab 2017 

RB tog regnskabet til efterretning. 
   

12) Revideret budget 2018 
RB godkendte forslag til revideret budget. 

  
13) Medlems- og TR-aktiviteter efteråret 2018 

RB vil forsøge at arrangere fyraftensmøder med følgende temaer: 
”Jura brush-up” for faglige koordinatorer og andre interesserede. 
”Ramt på identiteten”, foredrag af Pil Christensen. 

                 
Copenhagen Pride: Region Øst deltager. Susanne er inviteret til møde med en 
arbejdsgruppe bestående af faglige organisationer. Der reklameres for 
arrangementet på facebook og i Region Østs nyhedsbrev. 
 
TR-aktiviteter: Der er ikke meget tid til TR-aktiviteter i efteråret. Muligheden 
for et TR-møde om kendskab og anvendelse af arbejdstidsregler undersøges. 

 
14) Dækning af udgifter til tværfaglige aktiviteter i København 

RB var ikke beslutningsdygtig under punktet, så det udskydes. RB tilkendegav, at det 
skal tydeliggøres hvad der skal betale for. 

 
15) Eventuelt 

Valgmøder ifm. DS-valg: Sekretariatet planlægger valgmøder.  
RB vil gerne give en gave til medarbejderne i Region Øst, som tak for deres 
arbejdsindsats under OK-forhandlingerne. 
Som følge af Niels Barkholts ophør som næstformand, er Rasmus blevet 
politisk ansvarlig for sundhedsområdet og SDS frem til REP. 


