
Referat af bestyrelsesmøde i Sektionen af Selvstændige 
Socialrådgivere  

Afholdt fredag d. 26.oktober 2018 fra kl. 9 – 15 på Buchwaldsgade 48, 
5000 Odense C 

 

Afbud: Tommy  

 

Dagsorden 

1. ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 30 min 

 

2. Valg af ordstyrer (Ea) / 5 min  

Eva er dagens ordstyrer 

 

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

 

Orienteringspunkter 

4. Formanden orienterer (Ea) / 20min 

1. Opsamling på året 

Produktivt og gode arrangementer – vi kan være stolte af det vi har opnået 

 

2. Netværksmødet i Odense 23. August  

Dejligt at se at det trak så mange – det var godt selskab og inspirerende 

Især dejligt, at der var mange nye ansigter. 

 

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

Der er stadig 44.000 vi kan bruge – der arrangeres derfor yderligere for sektionens 
medlemmer i forbindelse med julefrokost-bestyrelsesmødet. 

Det drøftes også hvorvidt der skal købes yderligere litteratur ind til sektionen 

 

6. Evaluering af Etik arrangement den 3. oktober 2018 (Iben) / 15 min 

Tilmeldingen via DS fungerede ikke optimalt – mangel på koordinering gjorde at vi manglede 
svar 

Der kom flere end dem vi havde på listen 



Vi var én mere end der var lovligt plads til ift. brandmyndigheder 

Tilmeldingen var overvældende trods det at invitationen blev sendt alt for sent ud pga. fejl i 
sekretariatet. 

Det skal være tydeligere at invitationen er fra Sektionen for Selvstændige socialrådgivere 

Ea laver tilbagemelding til DS på ovenstående 

Ea sørger for at SØS sender materiale ud fra temadagen til deltagerne 

Arrangementet/emnet kan roligt gentages 

 

7. Suppleanter (Ea) / 5 min 

Bestyrelsen kan bestemme om de skal frikøbes, så det anbefales at ny bestyrelse tager det 
med som punkt på førstkommende dagsorden efter Generalforsamlingen 

 

8. Medlemmerne kan ikke bruge logo på hjemmesider (Ea) / 5 min 

Man må ikke bruge DS logo på sin egen hjemmeside. 

Men man må selvfølgelig gerne henvise til DS hjemmeside/sin egen profil her på 

 

10.35 – 10.50 Pause 

 

Beslutningspunkter 

 

9. Julefrokost 2018 (Ea) / 20 min 

Ea går videre med planen – der laves invitationer via Facebook og via nyhedsbrevet efter 
bestyrelsesmødet 

 

10. Planlægning af GF2019 (Ea) / 30 min 

Arbejdsgruppen er ændret til Eva, Lone og Tommy – Ea træder ud 

Sted: Odense 

Økonomisk ramme: 50.000,- kr. 

Ideer; Zoologisk have inkl. gåtur / gospel som sammenhængskraft / måske Odeon /Storms 
pakhus /Mødecenter Fyn /HC Andersen /Opfølgning med David / opfølgning på Etik 
/Koldtvandsbad / Freddy Meier / Jens Arentzen  

 

 

11. Netværksgrupper (Ea) / 15 min 



 

1. skal vi sætte et fast beløb af, de kan få som støtte?  

Dette kan tidligst effektueres i næste periode –bringes op på Generalforsamlingen og skal 
besluttes og effektueres af ny bestyrelse 

 

12. Brev til faggruppe bestyrelser i forhold til et større samarbejde (Iben) / 15 min 

Iben laver udkast 

Videreført fra sidste dagsorden 

Vi arbejder videre med dette brev til andre faggruppebestyrelser, hvor vi byder op til et mere 
samarbejde fremadrettet  

Iben sender brevet til bestyrelsen, der kommenterer inden vi kan sende det ud til de andre 
faggrupper. 

 

12.10 – 12.40 Frokost 

 

13. Kontakt til kommunikationsafdelingen (Lone) / 15 min 

Lone tager kontakt til kommunikationsafdelingen med henblik på at høre, hvilke artikler eller 
indlæg de kunne være interesserede i fra os 

Videreført fra sidste dagsorden 

 

Vi vil gerne samarbejde med andre faggrupper 

Udgangspunkt i vores etik arrangement - at vi er kede af polarisering. 

Vi vil gerne opfordre til samarbejde og god tone 

Lone skriver tilbage til PR afdelingen med vores ønsker – Iben sender noget skriftligt om etik i 
retorik, som Lone kan sende med 

 

14. Hvordan ønsker vi at arbejde i bestyrelsen (Iben) / 30min 

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

Det har været et vigtigt punkt ift. proces og dermed at vi er kommet i mål med de ting vi 
gerne ville opnå. 

Etik har været en overordnet tanke gennem hele året. 

Nu har vi fokus på overlevering til den kommende bestyrelse 

Sammenhængskraft er den værdi vi gerne vil gå videre med 

Vi ønsker vores artikel med i fagbladet, så den kan være med til at skaffe flere deltagere til GF 



 

Vi har pt. 2 igangværende målsætninger 

- Artikel – kræver tilgængelighed fra os + vi laver det materiale vi har lovet 
hinanden 

- Brugte budgetmidler – fagligt relevant / Ansvar / Succes uanset / Vi driver ikke 
forretning i sektionen.  

- Vi er optaget af at tilbyde noget der er fagligt relevant til flest mulige 

 

Vi har en liste over samarbejdspunkter til DS 

- Arrangementer i kalender og Hjemmeside 

 

15. Værktøjskasse til medlemmerne (Ea) / 30 min 

 Vi beslutter, at der skal arbejdes videre med dette – der arbejdes videre ift. plads på 
hjemmesiden + der arbejdes videre med indhold i det kommende 

 

16. Pjece til nye selvstændige (Ea) / 10 min 

Vi mener at denne info skal være online, og dermed gerne inkorporeres i vores ovennævnte 
værktøjskasse. 

 

17. Sociale Medier (Tommy) / 10min 

1. LinkedIn 

2. Facebookgruppen 

Dette springes over denne gang, da der er afbud fra Tommy 

 

 

 

18. Ny konstituering 

Iben er formand (tager selv fat i Charlotte vedr. repræsentantskabsmøde) 

Tommy er næstformand 

Eva fortsætter som kasserer 

Lone fortsætter som menigt medlem 

Ea fortsætter som menigt medlem 

 



14.15– 14.30 Pause 

 

Diverse 

19. Eventuelt / 15 min 

 

20. Evaluering af bestyrelsesmødet (Ea) / 10 min 

Vi er fortsat tilfredse med vores måde at være sammen og arbejde på – vi er et godt team 

 

Nyhedsbrev 

- Referat fra dagens bestyrelsesmøde 

- Indkomne forslag til GF + datoer 

- Hvem der er på valg 

 

Tak for i dag 

 


