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Deltagere: Toni Hauch Hansen Djurhuus, Line Kabell Christoffersen, Ernst Oskar Norrhäll, Harald Jør-
gen Pedersen, Isabell Søndergaard Langhoff, Mette Louise Brix, Mie Backmann, Peter Kruse Hedenborg, 
Rikke Terney, Susanne Both, Linda Henriette Schäffer, Anni Jessen Spiele, Birgit Lone Larsen, Katja 
Hoffmann Barfod og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Malene S. Thackrah og Jens Rosendahl 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
1.0 Velkomst og præsentation    
 
2.0 Godkendelse af dagsorden 
 RB godkendte dagsordenen. 
 
3.0 Forretningsorden for RB  

Af DS’ love § 34, stk. 4 fremgår det, at ”Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen kan tilknytte observatører og kan nedsætte udvalg med bemyndigelse til vare-
tagelse af specielle opgaver.” 

 
Som følge heraf fremlægges forslag til forretningsorden. 
 
RB kom med flere bemærkninger bl.a. at beslutninger pr. mail så vidt muligt bør undgås og 
at det i stedet tilstræbes at holde ekstraordinære bestyrelsesmøder. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til forretningsorden. 
 
Beslutning: 
RB godkendte forretningsordenen med følgende ændringer: 

1. Suppleanter kan komme med forslag til dagsordenen 
2. RB er beslutningsdygtig, når mindst 50% af dens medlemmer er til stede 

 
4.0 Fordeling af 2. og 3. suppleant til RB  

I overensstemmelse med § 33 i DS’ love blev regionsbestyrelsen valgt på generalforsam-
lingen den 5. oktober 2018. Af afstemningsresultatet fremgår det, at der er stemmelighed 
til posten som 2. suppleant til RB, hvorfor der i henhold til § 33, stk. 3 skal foretages lod-
trækning om fordeling af posterne som hhv. 2. og 3. suppleant til RB. 
 
Resultat af lodtrækning: 
Efter lodtrækning indtager Annie Spiele posten som 2. suppleant og Linda Schäffer posten 
som 3. suppleant. 
 

5.0 Valg af næstformand til RB  
I den foreslåede forretningsorden fremgår følgende:  
 

DS Region Øst 
31. oktober 2018 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: Tirsdag den 30. oktober 2018, kl. 16.00 til 20.00 
 
Sted: Regionskontoret, Kornerups Vænge 12, 2. sal, 4000 Roskilde (tlf. nr. 33 38 62 22) 
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§ 1. Arbejdsdeling og konstituering. 
Stk. 1 På det første Regionsbestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer regi-
onsbestyrelsen sig i diverse udvalg og andre funktioner, herunder valg af næstformand. 
Stk. 2 Næstformanden sparrer med formanden om dagsorden for bestyrelsesmøderne og 
regionens aktiviteter mellem bestyrelsesmøderne. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen vælger en næstformand blandt sine medlemmer. 
 
Beslutning: 
Ved skriftlig afstemning blev Katja Hoffmann Barfod valgt til næstformand.  

 
6.0  Mødeplan for RB  

I den forgangne generalforsamlingsperiode har mødeplanen for RB været tilrettelagt efter 
følgende principper: 
 

• Møderne placeres i forlængelse af HB-møderne med henblik på eventuel stillingta-
gen til regional implementering af HB-beslutninger.  

• 2 heldagsmøder fra kl. 9 – 16 - ét i hvert halvår 
• 4 eftermiddagsmøder fra kl. 16 – 19.  
• Ét HB-RB-seminar/politikerskole i første kvartal efter REP.  

 
Dertil kommer, at der i budgettet for 2019 er afsat midler til afholdelse af et 2-dages RB-
seminar. Formålet hermed er dels at få rystet RB sammen og dels at få skudt implemente-
ringen aktivitetsplanen for de kommende 2 år i gang. 
 
Det foreslås, at RB-seminaret holdes enten i uge 51 eller i uge 2 og at møderækken for re-
sten af 2019 afventer fastlæggelsen af HB-møderne for samme periode og i øvrigt foreta-
ges via Doodle. 
 
Til orientering kan det oplyses, at HB vedtager sin møderække, herunder dato for HB-RB-
seminar/politikerskole på sit møde den 23. og 24. oktober 2018. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter datoer for afholdelse af RB-seminar. 
 
Beslutning: 
RB besluttede følgende: 
 

1. RB-møderne holdes forud for HB-møderne med henblik på at øve størst mulig 
indflydelse på det tværgående arbejde i DS og HB’s dagsorden vedlægges 
dagsordensmaterialet til RB 
 

2. Eftermiddagsmøderne holdes i tidsrummet kl. 16.00 til 20.00  
 

3. RB’s møderække for 2019 fastlægges som følger: 
 
o Tirsdag den 8. til onsdag den 9. januar 2019: 2 dages-seminar 
o Tirsdag den 5. marts 2019: Eftermiddagsmøde 
o Mandag den 6. maj 2019: Heldagsmøde 
o Tirsdag den 27. august 2019: Eftermiddagsmøde 
o Mandag den 16. september 2019: Eftermiddagsmøde 
o Fredag den 15. november 2019: Heldagsmøde 

 
7.0 Aktivitetsplan 2018-2020  

Generalforsamlingen 2018 behandlede RB’s forslag til aktivitetsplan for 2018-2020 og ved-
tog denne med nedenstående ændringsforslag. Desuden havde deltagerne ved GF mulig-
hed for at komme med konkrete forslag til implementering af aktivitetsplanen. 
 
Ændringsforslag 1: 
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1. ”Region Øst skal understøtte positiv brug af digitalisering”. 

Ændringsforslag 2: 
 
2. ”Regionen skal organisere aktive seniorer, der gerne vil bidrage til DS’ arbejde.” 
 
Eksempelvis er der flere supervisoruddannede senior, som kunne tages i betragtning til TR-
supervision.   
 
Deltagernes konkrete forslag til implementering af aktivitetsplanen vil blive fremlagt på 
mødet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB har en indledende drøftelse af, hvad GF’s behandling af aktivitetspla-
nen giver anledning til af overvejelser om implementering. 
 
Drøftelse: 
Rasmus Hangaard Balslev fremlagde en revideret aktivitetsplan, hvoraf såvel ændringsfor-
slagene som GF-deltagernes konkrete forslag til implementering af aktivitetsplanen frem-
går. Det er ambitionen, at aktivitetsplanen bliver et mere aktivt redskab og pejlemærke for 
RB’s fremadrettede arbejde. På dette møde opfordredes RB dog til primært at beskæftige 
sig med DS’ medlemsarrangementer for 2019 under punkt 8. 
 

8.0 Medlemsarrangementer 2019  
I budgettet for 2019 er afsat følgende midler til medlemsarrangementer: 
 
Medlemsarrangementer 290.000 290.000 
Folkemøde på Bornholm 35.000 35.000 
1.maj aktiviteter 60.000 60.000 
 
Videreudvikling af konceptet for Minisocialrådgiverdage 
Det tidligere RB har i forbindelse med fastlæggelse af budgettet for medlemsarrangemen-
ter besluttet, at der skal arbejdes på en videreudvikling af konceptet for de såkaldte Mini-
socialrådgiverdage. Hensigten er at koncentrere de afsatte midler til ét større heldagsar-
rangement afholdt ét sted i regionen og med efterfølgende middag. Rasmus Hangaard 
Balslev orienterer på mødet nærmere om overvejelserne, herunder foreløbige forslag til 
dels navn for arrangementet og dels indhold og workshops. 
 
Øvrige medlemsarrangementer 
Ved siden af regionens store medlemsarrangement afholdes sædvanligvis en række mindre 
medlemsarrangementer og i tilrettelæggelsen heraf er det vigtigt at være opmærksom på 
at inkludere regionens mindre medlemsgrupper som fx ledermedlemmer og privatansatte 
medlemmer.   
 
Indstilling: 
På baggrund af oplæg fra Rasmus indstilles det, at RB beslutter følgende om det arrange-
ment, som skal erstatte Minisocialrådgiverdage: 

1. Navn 
2. Form 
3. Prioritering af workshops 
4. RB-medlemmernes deltagelse og ansvar 
5. Geografisk placering og  
6. Indkredser en dato for afholdelse 

 
Desuden opfordres RB til at komme med idéer til øvrige medlemsarrangementer. 
 
RB’s drøftelser 
Rasmus Hangaard Balslev orienterede om medlems- og TR-arrangementer for den kom-
mende tid og opfordrede RB til at forholde sig til dels et nyt koncept for Minisocialrådgiver-
dage og dels medlemsarrangementer for 1. kvartal 2019. 
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Rasmus indviede herefter RB i sine overvejelser om et nyt koncept for Minisocialrådgiver-
dage, Faglig fællesskabsdag. Tanken er, at arrangementet alene holdes ét sted i regionen, 
for i stedet at opprioritere de faglige oplæg, workshops og efterfølgende middag. 
 
RB kom med bemærkninger til overvejelserne om et nyt koncept for Minisocialrådgiverda-
ge, og tilkendegav, at følgende bør tænkes ind i overvejelserne: 
 

• Signalværdien og omkostningerne forbundet med en efterfølgende middag og al-
ternativt at middag delvist er for egen regning 

• Udvidelse af antallet af arrangementer med henblik på at opnå større geografisk 
spredning 

• Muligheden for mere lokalt forankrede medlemsarrangementer 
• Reklame for arrangementerne  

 
Beslutning:   
På baggrund af drøftelserne besluttede RB at nedsætte et udvalg bestående af Mie Back-
mann, Harald Jørgen Pedersen og Rasmus Hangaard Balslev, som har til opgave at komme 
med forslag til afgrænsning af konceptet for Faglig(e) fællesskabsdag(e) med henblik på 
vedtagelse på mødet i januar 2019. 
 
Desuden besluttede RB at nedsætte et udvalg for tilrettelæggelse af 1. maj. Udvalget be-
står af Mie Backmann, de kommende studentermedlemmer i RB samt eventuelt Susanne 
Both og Isabell Søndergaard Langhoff. Desuden rettes henvendelse til seniorsektionen med 
en forespørgsel om deres muligheder for at deltage i udvalgets arbejde. 
 
Endelig besluttede RB følgende temaer for medlemsarrangementer i 1. kvartal 2019: 

• Digitalisering 
• PKA-arrangementer 

Arrangementerne søges afholdt forskellige geografiske steder i regionen. 
 

9.0 Folkemøde på Bornholm 2019  
 
Koncept for medlemmernes deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2018 
RB besluttede den 6. december 2017 følgende: 
 

RB tilsluttede sig indstillingen om at give op til 10 medlemmer, inklusive RB-
medlemmer, mulighed for at komme afsted med fuld betaling og en samtidig forvent-
ning om en koordineret indsats. I forlængelse heraf gav RB mandat til, at regionsfor-
manden og kontorlederen udarbejder tilbuddet til medlemmerne efter høring i udvalget 
og efterfølgende træffer beslutning om, hvilke 10 medlemmer der skal afsted.  

 
Det fulgte af indstillingen, at: 
 

• RB yder tilskud til max. 10 medlemmer, som søger om deltagelse. 
• der ydes transport (svarende til billigste offentlige transport) 
• der ydes diæter (kr. 398 pr. døgn) 
• der ydes hvis muligt overnatning (var ikke muligt i 2018) 
• fælles for de 10 deltagere er, at det forventes, at de yder en koordineret indsats, 

under Toldbodgades ledelse, for at gøre DS synlige i de forskellige debatter, som 
foregår på Folkemødet.  

 
Ved mailhøring af 8. februar 2018 blev RB bedt om en skriftlig tilkendegivelse om etable-
ring en særskilt finansiering af RB-medlemmernes deltagelse, som dermed bryder med be-
slutningen på RB-mødet den 6. december 2018. Anledningen var en positiv ændring i de 
økonomiske forudsætninger. RB bakkede op om en særskilt finansiering og derfor deltog i 
alt 15 medlemmer i folkemødet i 2018.  
 
Udgifter for medlemmernes deltagelse i folkemødet på Bornholm i 2018 
I 2018 fordelte udgifterne til medlemmernes deltagelse i folkemødet på Bornholm sig som 
følger: 
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Transport  14.300 
Diæter 15.900 
Øvrige 1.700 
I alt 31.900 

 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter koncept for medlemmers deltagelse i folkemødet på Born-
holm i 2019 
 
Beslutning: 
RB besluttede at følge samme koncept som i 2018 og nedsatte et udvalg bestående af Su-
sanne Both og Katja Hoffmann Barfod til afsøgning af mulighederne for at tilbyde de delta-
gende medlemmer logi evt. mod en mindre egenbetaling. Beslutning om eventuel finansie-
ring af logi skal ske inden årets udgang og må om nødvendigt træffes pr. mail. 

  
10.0 Klubvedtægter for Herlev Kommune 

Socialrådgiverklubben i Herlev Kommune har på sin generalforsamling vedtaget et nyt sæt 
vedtægter og i § 9 om klubbens økonomi indført regler om styring af klubbens økonomi.  
 
Ifølge klubvedtægternes § 14 og i overensstemmelse med DS’ loves § 38 skal regionsbe-
styrelsen godkende klubvedtægter. 
 
De nye regler i vedtægterne for socialrådgiverklubben i Herlev Kommune er fuldt ud i 
overensstemmelse med DS’ anbefalinger om klubbers økonomistyring. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender vedtægter for klubben af socialrådgivere i Herlev Kommu-
ne. 
 
Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 

 
11.0 Godkendelsesprocedure for klubvedtægter  

Af DS’ loves § 38 følger: 
 
§ 38 Klubber 
Stk. 1. Foreningens aktive medlemmer kan danne klubber. Sådanne klubbers oprettelse, 
formål og økonomi er nærmere bestemt i “Standardvedtægter for klubber under Dansk 
Socialrådgiverforening”. 
Stk. 2. Lokale klubber skal løbende holde regionsbestyrelsen samt hvis det kræves 
foreningens ledelse orienteret om deres virksomhed. Oprettelsen af lokale klubber samt 
disses 
vedtægter skal godkendes af regionsbestyrelsen. 
 
For at smidiggøre proceduren for godkendelse af klubvedtægter foreslås følgende: 
 

• RB bemyndiger regionsformanden til at godkende ændringer i klubvedtægter, som 
alene har formel karakter, fx ændringer i navn eller anvendelse af pengeinstitut 
mv. 
 

• RB bemyndiger desuden regionsformanden til at godkende ændringer i klubved-
tægter, som er i overensstemmelse med DS’ standardvedtægter eller hovedbesty-
relsens og/eller regionsbestyrelsens anbefalinger i øvrigt.  
 

RB godkender alle øvrige ændringer i klubvedtægter. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender forslag til godkendelsesprocedure for klubvedtægter. 
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Beslutning: 
RB godkendte indstillingen. 

 
12.0 REP18 – beslutning 

Rasmus Hangaard Balslev orienterede om seneste forslag til lovændringer og henviste i øv-
rigt til, at behandlingen af REP’s dagsorden sker på formødet den 12. november 2019. 

 
 Udvalg til REP: 

• Mie Backmann og Peter Kruse Hedenborg indgår i stemmeudvalg til REP. 
• Peter Kruse Hedenborg, Oskar Norrhäll og Mie Backmann stillede sig til rådighed 

for REP’s mødeudvalg. 
 
13.0 Eventuelt 

Susanne Both opfordrede til, at alle stemmer til PKA-delegeret-valg og også udbreder bud-
skabet. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


