
Referat fra bestyrelsesmøde i Fagligt Selskab for 
Sundhedssocialrådgivere, den. 3. september 2018 kl. 10.00 til 16.00 

 

 

Dagsorden: 

1) Ankomst og morgenkaffe m. brød Ok 

2) Godkendelse af referat Ok 

3) Landsseminar 2019:  

Programmet gennemgås. 

Louise sendes mail + program til Bente Falk Nielsen. 

Ny formand Mads Bilstrup inviteres – Vibeke kontakter. 

Der er ved mødet ikke klarhed over hvem der deltager fra Danske Regioner. Efter mødet er 
der modtaget mail fra Nikolai med navn på vedkommende. 

 

Mulig underholdning drøftes. Flere ideer kommer på bordet ift at der uddelegerer roller og 
opgaver til folk under middagen. Louise arbejde videre med 6 forslag som drøftes ved næste 
møde. 

 

Endvidere ønskes notits i socialrådgiveren omkring Landseminar, herunder gerne et skriv der 
fylder lidt. 

 

Ift pressemeddelelse ligger den opgave fortsat ved DS. Vibeke minder 
kommunikationsafdelingen på dette.  

 

Diverse: 

Merete har sendt materiale ift Signatur rundt – Louise overtager kontakten dertil fra Merete. 

Det er vigtigt at de forskellige deadlines og tidsfrister overholdes. 

Der skal sendes mail til Signatur om at Louise er kontaktperson, samt skal grupperum af 
bookes inden 1/12 2018.  

 

Endvidere drøftes betaling. 

Vi lander på 1250 kr. for DS-medlemmer og 2500 kr. for Ikke medlemmer af DS.  

 

Jannie er ansvarlig for sange. 

 



4) Vores hjemmeside 

 

Louises mail skal ændres – dette sørger Sigrun for.  

Sigrun sørger endvidere for at slette tidligere bestyrelsesmedlemmer.  

 

5) Er der andre måder hvorpå vi kan arbejde / fremme vores vision? 

 

Vibeke har lavet et skriv til ledelsen på Roskilde sygehus. Denne sendes rundt til inspiration til 
andre.  

Endvidere drøftelse relevante sundhedsaftaler.  

 

6) Status økonomi v. Kirsten 

 

Økonomien er ok. Der er ca. 13500 til resten af året.  

Ift budget 2019 sender Kirsten dette rundt til godkendelse.  

 

7) Nicolai / DS: 

Nicolai deltager ikke ved dagens møde. 

 

8) Deltagelse til repræsentantskabsmødet i Århus i november.   

 

Vibeke vil gerne deltage. 

9) Runden rundt og faglig sparring 

10) Farvel til Merete. Snøft og held og lykke.  

11)  Forslag til næste mødedato og indhold 

 

31/1 2019 i Odense 

12)  Evt.    

Tilmeldingsfrist til Landsseminar 2019 skal være d. 28/1 2019. 

 

 

Referent  

Malene Mørch-Lund 


