
 
Referat bestyrelsesmøde i Faggruppen Fagbevægelsens Socialrådgivere 

Afholdt tirsdag den 4. september 2018 i Nyborg 
 

Tilstede: Helle, Rikke, Ditte Marie, Lisbeth, Kim og Stephan (ref.) Afbud fra Lotte. 

 

1. Dagsorden gennemgået og godkendt. Ingen bemærkninger til referat fra sidst. 
 

2. Generalforsamling, praktisk. Der skal vælges referent og ordstyrer/dirigent.  
Lokale, dagsorden og forplejning er bestilt til kl. 20.00 til 22.00.  
OBS – Kim sikrer at kampvogn og fane kommer med til GF 😊😊 

 
3. Valg af bestyrelsesposter til GF 2018: 

- Rikke stiller op som formand på bestyrelsens opfordring. 
- Helle, Lisbeth, Ditte Marie og Kim stiller op som ordinære 
bestyrelsesmedlemmer. 
- Lotte og Stephan træder ud.  

 - Der skal således vælges 2 nye suppleanter til bestyrelsen. 
 - Den nye bestyrelse konstituerer sig direkte efter GF 2018. 
 
4.  Indkomne forslag. Der er ikke modtaget indkomne forslag til GF 2018 inden udløb 

af fristen den 30.august 2018. Den endelige dagsorden sendes ud til alle 
medlemmer af faggruppen senest 14 dage før GF, torsdag den 13.september 
2018. 

5.  Bestyrelsens beretning. Mulige emner… temadage, Socialrådgiverdage i Nyborg, 
politiske opgaver, ”årshjulet”, kommende arrangementer…   
- oktober 2016  (Københavner gruppen på Smålandshavet),  
- forår 2017   (Nord- og Midtjylland i Århus, Koldkærgård),  
- efterår 2017  (den supergode Ad Hoc gruppe i Jørlunde, Slangerup),  
- forår 2018   (3F gruppen på Smålandshavet) 
 
   

6.  Økonomi – kassererens regnskab for perioden oktober 2016 til efterår 2018 og 
budget for perioden efterår 2018 til efterår 2020. 
 

7.  Næste bestyrelsesmøde er aftalt til dagen før GF onsdag den 26.september 2018 
hos Kim. Mødes kl. 16.00 – to punkter – formandens endelige beretning og 
kassererens endelige regnskab for perioden og budget til næste periode. 
 

8. Evt. – Til orientering kan det oplyses at der er planlagt ”Forårsseminar 2019” til 
den 4.-5.april 2019, på Haraldskær i Vejle. 

 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Stephan Petersen. 
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