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Deltagere: Mette Louise Brix, Oskar Norrhäll, Harald Jørgen Pedersen, Peter Kruse Hedenborg, Isabell 
Søndergaard Langhoff, Katja Hoffmann Barfod, Line Kabell Christoffersen, Mie Backmann, Rikke Terney, 
Susanne Both, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Birgit Lone Larsen, Anni Jessen Spiele, Charisma Fries og 
Rasmus Hangaard Balslev 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Afbud: Malene S. Thackrah, Linda Schäffer, Vibeke Pichard og Camilla Kampmann 
 
Medarbejdere (8. januar frem til kl. 17): Helle Andersen, Lone Lomholt, Peter Westberg, Louise 
Birk Hansen, Anders Mortensen, Suzan Gemzøe, Annemette Aagaard, Rikke Harder Mikkelsen, Karina 
Skotte Larsen, Anker Elvius, Annemette West Nielsen og Mette Glud Holm 
 
 
Referat       
 
Tirsdag den 8. januar 2019 
 
1.0 Præsentation af bestyrelse og medarbejdere 

 
2.0 SWOT-analyse af DS, Region Øst 

RB og medarbejderne foretog i arbejdsgrupper en SWOT-analyse af DS, Region Øst, og 
hver gruppe fremlagde et tema inden for hver af kategorierne: styrker, svagheder, mulig-
heder og barrierer. Det samlede gruppearbejde sammenskrives og forelægges for RB på et 
kommende møde med henblik på en drøftelse af, hvordan de fremadrettet kan anvendes. 
 

3.0 Evaluering af GF2018 og tilrettelæggelse af GF2020 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB evaluerer GF2018 og kommer med input for tilrettelæggelsen af GF 
2020 samt nedsætter et GF-udvalg bestående af kontorleder, konsulenter og et par RB-
medlemmer. 
 
RB og medarbejderne evaluerede GF2018 som afsæt for tilrettelæggelse af GF2020. Heref-
ter gik RB og medarbejderne i grupper og drøftede tilrettelæggelse af GF2020. Resultater-
ne af gruppearbejdet skrives sammen til brug for det videre arbejde med GF2020, som vil 
foregå i et GF-udvalg.  
 
Beslutning: 
Beslutningen om nedsættelse af GF-udvalget blev dog udskudt til efterfølgende mødedag. 
 

4.0 Aktivitetsplanen 2018-2020  
RB og medarbejderne indgik i gruppearbejde om de enkelte temaer i aktivitetsplanen med 
henblik på at gøre temaerne funktionelle og indtænke perspektiver som medlemsarrange-
menter, kommunikation, geografiske hensyn, økonomi, organiserende tilgang, arbejdsmiljø 
(-resolution), ansvarspersoner og tidsperspektiv. Efterfølgende fremlagde grupperne de 
væsentligste diskussioner fra gruppearbejdet. Resultaterne af gruppearbejdet bliver sam-
menskrevet og bragt til behandling på kommende RB-møder og på personalemøder i en 
meningsfuld rækkefølge. 
 

DS Region Øst 
11. januar 2019 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesseminar 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: tirsdag den 8. og onsdag den 9. januar 2019 
 
Sted: Hotel Niels Juel, Toldbodvej 20, 4600 Køge  
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Onsdag den 9. januar 2019 
 

1.0 Godkendelse af dagsordenen 
Med tilføjelse af punkt 2.0 om arbejdsgruppe for GF2020 godkendte RB dagsordenen. 
 

2.0 Arbejdsgruppe for GF2020 
Indstilling: 
På baggrund af gårdsdagens arbejde med GF2020 indstilles det, at der nedsættes en ar-
bejdsgruppe for tilrettelæggelse af GF2020. Fra regionskontoret deltager Helle Andersen, 
Anders Mortensen og Lene Kastaniegaard. 
 
Beslutning: 
RB besluttede, at Susanne, Rikke og Charisma repræsenterer RB i GF-udvalget. 
 

3.0 RB’s rolle i forhold til økonomistyring  
Rasmus orienterede om krav og forventninger til RB’s rolle i forhold til styring af regionens 
økonomi og opfordrede i forlængelse heraf til, at eventuelle spørgsmål og bemærkninger 
om den daglige økonomiske drift afvikles pr telefon. 
 
Faglig fællesskabsdag  
Rasmus orienterede om de overvejelser, som RB-udvalget har haft om tilrettelæggelsen af 
Faglig Fællesskabsdage.  
 
Udvalget har besluttet, at der afholdes 2 hele dage fra kl. 9.00 til 17.00 i hver sin geografi-
ske del af regionen. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB på baggrund af Rasmus’ oplæg beslutter indhold og placering af arran-
gementet Faglig Fællesskabsdag. 
 
Beslutning: 
På baggrund af en prioriteringsøvelse vedrørende temaerne for workshops besluttede RB, 
at der skal arbejdes videre med følgende temaer: 

• Retssikkerhed 
• Erfaringerne fra Lærkevej 
• Borgernes fortællinger 
• Handicap og borgerinddragelse 
• Investeringer på voksenområdet 
• Konflikthåndtering el. lign. 

 
RB foreslog desuden, at mulighederne for at afholde arrangementerne i 3F-København og 
FTF-A afsøges. 
 

4.0 Øvrige medlemsarrangementer  
Rasmus indledte med at orientere om allerede besluttede medlemsarrangementer: 
 

• 2 heldagsmøde om retskilder i januar. 
• 3 fyraftensmøder med PKA i hhv. februar og april. 
• 1. maj på Metropol. 
• Copenhagen Pride i august. 
• Juletræsfester, idet RB på et kommende møde skal tages stilling til konceptet for 

arrangementerne. 
 

For så vidt angår 1. maj havde RB en drøftelse om talere til arrangementet og konklusio-
nen var, at det fortsat skal være en politiker.  
 
Indstilling: 
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Det indstilles, at RB desuden beslutter: 
 
1) hvilke arrangementer, der skal arbejdes videre med,  
 
2) ansvarspersoner for arrangementerne og  
 
3) mandat til de valgte ansvarspersoner. RB fordelte opgaverne med at byde medlemmer-
ne velkommen i mellem sig. 
 
Beslutning: 
På baggrund af en brainstorm samt prioriteringsøvelse om temaer for øvrige medlemsar-
rangementer besluttede RB, at der for 2019 og 2020 skal arbejdes videre med følgende 
temaer: 
 
Indhold Ansvarspersoner Periode 
Folkemøde på Møn Rikke, Line, Katja og Ha-

rald 
23. og 24. august 
2019 

Biograftur med socialt fagligt emne Isabell og Charisma Februar 2019 
FH – hvad betyder det for mig? Oscar og Rasmus April 2019 
”Det forsvundne folk” med Lars Olsen Rasmus September 2020 
OK21 om bl.a. arbejdsmiljø Harald, Anni og Katja Feb/mar 2020 
Kritik i socialt arbejde med Morten Ejer-
næs 

Oscar og Mie  
Maj 2020 

Arbejdsglæde Mette, Mie og Susanne September 2019 
Sangaften Katja Efterår 2019 
Introduktion til aktivisme i praksis Charisma, Line, Katja og 

Susanne 
Ikke besluttet 

Sekundær traumatisering Birgit og Line November 2019 
 
Ansvarspersonernes opgaver består i at tilrettelægge arrangementet, kontakte oplægshol-
dere samt udarbejde invitation. De ansvarspersoner, der er markeret med fed, er kontakt-
personer og har ansvaret for at koordinere med regionskontoret for så vidt angår booking 
af lokale og bestilling af forplejning. Koordinering skal ske med administrativ medarbejder, 
Karina Skotte Larsen. 
 
Ved tilrettelæggelse af arrangementerne bør mulighederne for samarbejde med SDS over-
vejes, ligesom mulighederne placering af arrangementerne på skolerne skal afsøges. Ende-
lig skal der i tilrettelæggelsen være opmærksomhed på at sikre, alle medlemsgrupper, 
herunder også privatansatte og medlemmer på alene-arbejdspladser, oplever sig inklude-
ret.  
 

5.0 RB’s deltagelse på folkemøde 2019  
Arbejdsgruppen for folkemøde 2019 orienterede om deres desværre forgæves arbejde på 
at finde indkvarteringsmuligheder. Der var enighed om, at mulighederne for at skaffe ind-
kvartering til medlemmerne i 2020 derfor allerede nu afsøges og forelægges RB for god-
kendelse.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter, om RB-medlemmers deltagelse i folkemødet på Bornholm: 
 
1) omfattes af allerede afsatte midler til folkemødet og at de dermed skal søge på lige fod 
med øvrige medlemmer eller  
 
2) finansieres via RB’s budget og således at alle RB-medlemmer, som måtte ønske det, 
kan deltage i folkemødet. 
 
Beslutning: 
RB besluttede sig for model 2 og altså at RB-medlemmernes deltagelse finansieres via RB’s 
budget og således at alle RB-medlemmer, som måtte ønske det, kan deltage i folkemødet. 
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Foreløbigt har Katja, Susanne, Toni og Harald tilkendegivet ønske om deltagelse i Folke-
mødet.  
 

6.0 Evaluering af REP18  
REP18 blev afholdt den 23. og 24. november 2018 i Centralværkstedet i Århus. På mødet 
evaluerer vi REP18 og sætter særligt fokus på Øst-delegationens arbejde op til og under 
REP, herunder om vi lykkedes og hvilke eventuelle tilbagemeldinger vi har fået. 
 
Under evalueringen kom RB med følgende bemærkninger: 
 

• Det vil være hensigtsmæssigt at der på GF gives info, om hvad REP er og hvilke 
beslutninger, der træffes mv. og at opstilling til RB bør følges op af opstilling til 
REP. 

• Der er meget indforstået på REP og det kan være vanskeligt at navigere i for nye 
deltagere. 

• Det vil være hensigtsmæssigt, at HB giver forslagsstillere besked, hvis den gør for-
slaget til sit eget og/eller støtter det. 

• REP vil med fordel kunne afholdes andre steder end i Jylland. 
• REP vil med fordel kunne udvides til 3 dage. 
• Workshoppen fungerede rigtigt godt og der er opmærksomhed på at give REP-

deltagerne tilbagemelding på, hvordan der arbejdes videre med inputtene fra REP. 
• Formødet fungerede godt. 
• Muligheden for at komme til orde digitalt og dermed uden at skulle stille sig på ta-

lerstolen kunne med fordel undersøges. 
 

Afslutningsvis nedsatte RB et udvalg til forberedelse af eventuelle lov- og vedtægtsændrin-
ger til REP2020. Udvalget består af Peter, Katja, Mie, Anni, Toni, Charisma, Susanne, Bir-
git, Harald og Rasmus. Rasmus er tovholder for gruppen. 
 

7.0 Politikerskole 29. og 30. januar 2019  
I 2019 holder DS politikerskole fra den 29. januar, kl. 10.00, til den 30. januar, kl. 15.00, 
på Hotel Storebælt i Nyborg. Politikerskolen er for alle HB- og RB-medlemmer i DS og har 
bl.a. til formål at skabe fælles retning, gensidig inspiration og bygge relationer.  
 
Temaerne på politikerskolen i januar 2019 er bl.a. at bedrive ledelse i en organiserende 
fagforening samt arbejdsmiljø. 
 
RB ønskede fælles transport og Susanne påtog sig at tilrettelægge transporten i samarbej-
de med Karina Skotte Larsen. 
 
RB kom desuden med følgende bemærkninger: 

• Første dagen synes at have mange ligheder med tidligere indhold på politikerskolen 
• Det vil være ønskværdigt at der også er fokus på sammenhæng i organisationen. 

 
8.0 Regnskab 3. kvartal 2018  

3. kvartals regnskab udviser et resultat på 615 t.kr. og er således 545 t.kr. bedre end det 
budgetterede resultat på 70 t.kr. Forklaringen på resultatet er, at en række væsentlige ud-
gifter ikke var bogført på tidspunktet for kvartalsregnskabets udarbejdelse eller først afhol-
des i sidste kvartal. Rasmus og Lene orienterede om regnskabet, herunder underforbruget 
på AKUT-midlerne. 
 
Flere RB-medlemmer tilkendegav ønske om en grundig gennemgang af regnskabet, herun-
der principperne for opstilling af regnskab og forståelse for de enkelte regnskabsposter.  
 
På baggrund af tilkendegivelserne tilrettelægger Rasmus og Lene en proces for gennem-
gang af årsregnskabet for 2018 til heldagsmødet i maj. 
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9.0 Eventuelt 
 

 RB’s deltagelse i Socialrådgiverdage dagsordensættes på næste møde. 
 

 Rasmus orienterede om HB’s beslutning om en studietur til Bruxelles og på baggrund 
af tilkendegivelser fra RB blev det besluttet at dagsordensætte en evaluering af delta-
gernes erfaring med turen på et senere RB-møde. 

 
 RB’s brug af Facebook dagsordensættes på et senere RB-møde, herunder for en drøf-

telse af om man udtaler sig som RB-medlem eller privatperson og upload af billeder fra 
RB-aktiviteter. 

 
 Rasmus orienterede om FU’s overvejelser om afholdelse af en ringedag til de nyuddan-

nede og Rikke, Harald, Oskar, Line, Birgit, Susanne, Charisma, Toni, Anni og Rasmus 
tilkendegav at ville deltage i en sådan eftermiddag/aften. Desuden blev det anført, at 
det vil være hensigtsmæssigt at invitere SDS til at deltage i ringedagen. 
 

 Forslag om at heldagsmødet i maj holdes i Vordingborg. 
 

 Næste møde holdes i Toldbodgade i København. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


