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Deltagere: Ernst Oskar Norrhäll, Harald Jørgen Pedersen, Isabell Søndergaard Langhoff, Line Kabell 
Christoffersen, Mette Louise Brix, Mie Backmann, Susanne Both, Birgit Lone Larsen, Charisma Fries, 
Vibeke Pichard, Camilla Kampmann, Linda Henriette Schäffer og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Malene Sandie Thackrah, Peter Kruse Hedenborg, Anni Jessen Spiele, Rikke Terney og Toni 
Hauch Hansen Djuurhuus 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Gæst: Louise Birk Hansen (under punkt 2) 
 
 
Referat      
 
1.0 Godkendelse af dagsorden 

Rasmus Hangaard Balslev indledte med at orientere om dels Peter Kruse Hedenborgs orlov 
frem til den 27. august 2019 og dels at Birgit Lone Larsen som 1. suppleant indtræder som 
ordinært medlem af bestyrelsen pr. dags dato og frem til Peters tilbagevenden. 
  

2.0 Aktivitetsplanens tema 1 – Bedre organisering og flere aktive medlemmer 
- drøftelse 
Som et led i tema 1 i RB’s aktivitetsplan for 2018-2020 drøfter RB, hvordan den i et 
samarbejde med regionskontorets medarbejdere kan opnå et større kendskab til egen 
organisation og en bedre forståelse for, hvad der er på spil i de arbejdspladsklubber, som 
regionens har det politiske ansvar for.  
 
Drøftelserne centrerer sig om følgende spørgsmål: 
 

1. Hvordan kan formålet om større kendskab til egen organisation og en bedre 
forståelse for, hvad der er på spil i regionens arbejdspladsklubber opnås? 
 

2. Hvordan kan samarbejde og proces mellem RB og regionskontoret tilrettelægges? 
 

3. Hvem i RB ønsker at bidrage til arbejdet? 

På mødet deltager konsulent, Louise Birk Hansen, som vidensperson og med inddragelse af 
regionskonsulenternes perspektiver. 
 
Drøftelse: 
RB kom med følgende forslag: 

• RB-medlemmerne følges med konsulenterne til arbejdsplads/klubmøde. 
• På mere uformelt basis stiller RB-medlemmer og konsulenter op på 

arbejdspladserne mhp dialog med medlemmerne. 
• RB-medlemmerne deltager i møder med tillidsvalgte i klubber med et særligt behov 

og med en klar forventning om opfølgning. 
• RB-medlemmernes skal bl.a. informere om RB’s arbejde. 
• RB skal være skarpe på formål og udbytte. 
• Det kan være et formål i sig selv at berige RB-medlemmerne og synliggøre RB. 
• Der bør være en drejebog for opgaven. 
• Synlighed er et mål i sig selv også i forhold til de studerende. 
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• Engagementstrappen kunne være et værktøj med henblik på at spotte aktive 
medlemmer. 

• Opmærksomhed på at synliggøre arrangementer, hvor medlemmerne kan møde 
RB-medlemmerne, fx folkemøderne. 

 
Kontorets input: 

• Vigtigt med fokus på, hvordan RB-medlemmernes deltagelse kan skabe værdi for 
medlemmerne, fx ved at have fokus på RB som repræsentant for medlemmerne og 
som nogle der arbejder for dem. 

• Efterbehandling er vigtigt af hensyn til det videre arbejde. 
• Det synes hensigtsmæssigt, at konsulenterne udpeger arbejdspladserne/klubberne, 

idet de kender dem og ved, hvor det vil give mening. 
 

Indstilling udarbejdet på mødet: 
Følgende to modeller indstilles til beslutning: 
 
Model 1: 
Konsulenterne udarbejder oversigt over planlagte arbejdsplads- og klubmøder frem til 
sommer. Oversigten tilsendes RB med henblik på at RB-medlemmerne kontakter de 
arbejdspladsansvarlige konsulenter og byder sig til for deltagelse i møderne. Formålet er, 
at RB-medlemmerne synliggør RB, får delt deres eget engagement i DS og RB’s arbejde og 
får viden om hvad der optager medlemmerne lokalt. Der samles op på tiltaget på RB-
mødet den 27. august 2019. 
 
Model 2: 
RB tager ud på arbejdspladserne på mere uformel basis og møder medlemmerne for en 
snak om DS. 
 
Beslutning: 
RB vedtog model 1.  

 
3.0 Opfølgning på RB-seminar – drøftelse 

RB-seminaret den 8. og 9. januar 2019 var tilrettelagt således, at arbejdet på 1. dagen 
skete i samarbejde med regionskontoret og centrerede sig om en SWOT-analyse, GF2018 
og GF2020 samt aktivitetsplanen for 2018 – 2020, mens 2. dagen var et ordinært RB-
møde. 
 
På mødet tages en kort runde på RB’s indtryk og refleksioner og der orienteres om 
regionskontorets involvering i RB’s fremadrettede arbejde. Endelig gives en kort status på 
medlemsarrangementerne. 
 
Drøftelse: 
Der var enighed om at afholde et seminar i starten af hver valgperiode og at det kan 
overvejes at placere seminaret efter politikerskolen.  
 
Desuden blev der orienteret om, at det er hensigten at involvere regionskontoret mere i 
RB’s arbejde ved at medarbejderne deltager i punkter, som de har et driftsmæssigt ansvar 
for. 
 
Herudover orienterede de arrangementsansvarlige om status på arbejdet. Der er et ønske 
om deltagelse af studenterrepræsentanter på Folkemødet på Møn. Arbejdsgruppen 
vedrørende arrangementet om arbejdsglæde ønsker at få opsamlingen på seminarets 
arbejde vedrørende det arbejdsmiljømæssige perspektiv på aktivitetsplanen. 
 
Endelig orienterede Rasmus om, at SWOT-analysen behandles på næste RB-møde. 

 
4.0 Opfølgning på politikerskole – drøftelse 

Politikerskolen den 29. og 30. januar 2019 afstedkom en række drøftelser i RB og 
drøftelserne er sammenskrevet i nedenstående opsamling.  
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På mødet gennemgås hvert punkt i opsamlingen og det drøftes, hvordan idéerne kan 
udfoldes i praksis? 
 
Opsamling på politikerskole: 
 

• Vi har i forvejen mange målsætninger og kvaliteter, der understøtter organiserende 
ledelse. Med politikerskolen er vi blevet skarpere på at formulere hvad det er, vi i 
forvejen gør godt, og hvor der er områder for forbedring.  
 

• Vi ønsker som politikere at lære vores organisation bedre at kende ved at lytte 
mere, f.eks. gennem RB-medlemmers deltagelse i klubmøder og åbne spørgsmål til 
medlemmerne i vores facebookgruppe.  
 

• Vi vil lægge os i selen for at følge op på og evaluere udbyttet af vores 
medlemsaktiviteter, så erfaringer bedre kan lagres og succeser lettere kan måles.  
 

• Vi vil arbejde hårdere for at finde og drage nytte af de ildsjæle blandt 
medlemmerne, der befinder sig ”mellem TR og facebooklikes”.  
 

• Vi har fået blod på tanden omkring samarbejdet med de øvrige regionsbestyrelser. 
Påtænker bl.a. studieture til de andre regionsbestyrelser mhp. at afdække om og 
hvordan et samarbejde kan føre til endnu bedre strategiske mål og rammer for, at 
medlemmerne kan handle.  
 

• Vi ønsker at arbejde mere med at afklare vores rolle ift. HB, her under 
prioriteringen af RBs behandling af HB-dagsordener og hvordan RB finder sin plads 
i arbejdsmiljøresolutionen. 

 
Drøftelse: 
 
Ad. Bedre kendskab til øvrige RB-medlemmer: 
Ønsket om at lære de øvrige regionsbestyrelser at kende dagsordensættes på næste møde 
og som forberedelse til mødet udarbejder Linda Schäffer og Susanne Both et oplæg 
omhandlende formål, udbytte og tilrettelæggelse. 
 
Ad. Facebook-arbejdet: 
Potentialet i spændet medlem ”TR og facebooklikes” er stort, men vi skal være meget 
bevidste om, hvilke diskussioner vi lægger op til og om vi har ressourcer til at respondere 
på medlemmernes kommentarer.  
 
Alternativt kan potentialet benyttes til at få medlemmernes input til aktiviteter, fx i form af 
afstemninger samt deltagelse og bidrag til DS’ arrangementer.  
 
Ad. Evaluering af udbyttet af vores arrangementer: 
Evalueringen bør spørge ind til medlemmernes vurdering af værdien af arrangementet for 
at måle på, om arrangementet har bragt os tættere på målene i aktivitetsplanen. 
Evalueringsmetoden bør være så simpel som muligt og Camilla Pichards erfaringer fra FOA 
er, at størst respons opnås ved at sende evalueringen pr sms umiddelbart før afslutningen 
på et arrangement. 

 
5.0 RB’s deltagelse på Socialrådgiverdage – drøftelse 

I budgettet for RB i 2019 er der afsat 120.000 kr. som indtil videre forventes brugt som 
angivet i nedenstående budget. Desuden har REP18 vedtaget et ekstraordinært tilskud til 
regionerne til RB-medlemmernes deltagelse i politikerskole og socialrådgiverdage, som 
ligeledes er indregnet i budgettet.  
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Udgiftspost Budget 
RB-seminar 8. -9. januar - inkl. frikøb og transport 65.000 
Politikerskole 29.-30. januar - inkl. frikøb og transport 65.000 
RB-møder - inkl. evt. frikøb og transport 15.000 
5 RB-medlemmers deltagelse i folkemødet på Bornholm 11.500 
Ex tilskud til RB’s deltagelse i politikerskole og soc.rdg.dage -65.000 
I alt 28.500 

 
Tilbage står således kr. 28.500 til finansiering af RB’s deltagelse i Socialrådgiverdage. 
 
Deltagerprisen for Socialrådgiverdage 2019 er endnu ikke fastlagt, men forventes at være i 
omegnen af kr. 3.500 for et ordinært medlem med indkvartering på dobbeltværelse. 
 
Finansiering af RB-medlemmernes deltagelse på Socialrådgiverdage er under forudsætning 
af, at arbejdspladsen har afvist at finansiere deltagelsen og er desuden uden frikøb.  
 
På mødet skabes et overblik over antallet af RB-medlemmer, som ønsker at få finansieret 
deres deltagelse i Socialrådgiverdage. 
 
Drøftelse: 
Følgende RB-medlemmerne udtrykte ønske om finansiering af deres deltagelse i 
Socialrådgiverdage: 
 
Camilla Kampmann 
Vibeke Pichard 
Line Kabell Christoffersen 
Birgit Lone Larsen 
Harald Jørgen Pedersen 
Linda Henriette Schäffer 
Charisma Fries 
Susanne Both 
Mette Louise Brix 
Rikke Terney 
Mie Backmann 
 

6.0  RB’s brug af sociale medier – drøftelse 
Region Øst’ facebookgruppe 
I sidste RB-periode blev facebookgruppen ”Dansk Socialrådgiverforening – Region Øst” 
oprettet og der er i dag 1.739 medlemmer i gruppen. På mødet gør vi status over 
aktivitetsniveauet og tager en drøftelse af RB’s brug af gruppen og tager i den forbindelse 
stilling til, om medlemsarrangementer skal annonceres i gruppen og i givet fald hvordan og 
hvem der skal stå som afsender.  
 
Sociale medier generelt 
RB-medlemmerne begår sig selvsagt også på andre medier end Region Øst’ 
facebookgruppe og RB har derfor tillige en åben drøftelse af sin rolle på de sociale medier 
og hvilke dilemmaer RB’s adfærd på de sociale medier kan være forbundet med. 
 
Drøftelse: 
Ad. RB’s brug af regionens facebookgruppe: 
 

 RB kom med følgende forslag: 
• Orientere om igangværende møder/aktiviteter mhp medlemmernes input 
• Bruge statistik til at målrette opslag 
• Opslag med aktuelle arrangementer 
• Bruge live-videoer mere aktivt 
• Trække på erfarne kræfter og her vil Vibeke kunne dele ud af sine erfaringer  
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Ad. Sociale medier generelt: 
Enighed om, at man som RB-medlem kan ytre sig som man vil, blot det foregår 
respektfuldt og at fotos af andre RB-medlemmer kun uploades med disses accept. 
 

7.0 Juletræsfester 2019 – drøftelse 
DS, Region Øst, har holdt juletræsfester for sine medlemmer siden 2015. I 2015 og 2016 
blev juletræsfesterne alene afholdt i København på Arbejdermuseet, mens de i 2017 og 
2018 tillige blev holdt på Nykøbing Falster Teater.  
 
På baggrund af nedenstående oversigt over koncepter og omkostninger for 
juletræsfesterne fra 2016 til 2018 drøfter RB juletræsarrangementerne for 2019 med 
særligt fokus på følgende forhold: 
 

• Koncepter 
• Pladsfordeling 
• Brugerbetaling 
• Lokation 

 
Juletræsfesterne på Arbejdermuseet 
Juletræsfesterne på Arbejdermuseet er et stort tilløbsstykke og gennem årene har under 
halvdelen af de medlemmer, som ønsker at gøre brug af medlemstilbuddet, fået plads på 
arrangementet. Der kan deltage i alt 240 personer fordelt på hhv et formiddag- og et 
eftermiddagsarrangement og hvert medlem kan tage op til 3 familiemedlemmer/venner 
med. Der er underholdning, sandwich, småkager, drikkevarer og godteposter til børnene. 
Desuden er der lotteri med præmier. Endelig er der fri adgang til museets udstillinger. 
 
Juletræsfest på Nykøbing F. Teater 
Til juletræsfesterne på Nykøbing F. Teater kan der deltage op til 100 personer og der har 
deltaget godt og vel 80 personer. Også her kan hvert medlem kan tage op til 3 
familiemedlemmer/venner med og der er ligeledes underholdning, sandwich, småkager, 
drikkevarer og godteposter til børnene. 
 
Samlede udgifter til juletræsfester 
På årsbasis kan de samlede udgifter for juletræsarrangementerne opgøres som følger: 
 
2016: 61.500 
 
2017: 76.800 
 
2018: 74.600 
 
Drøftelse: 
RB kom med følgende forslag: 

• Brugerbetaling bør overvejes og kan medvirke til at flere medlemmer får mulighed 
for at deltage. 

• Arbejdermuseet har ikke kapacitet til flere, hvorfor andre lokaliteter bør overvejes. 
• Der bør være lotteri i arrangementer på Nykøbing F. Teater. 

 
Et flertal af RB-medlemmer var positive overfor brugerbetaling. 

 
8.0 HB-møde 11. og 12. marts 2019 – drøftelse 
 RB drøftede en række punkter på dagsordenen og kom med input til HB’s behandling.  
 

For så vidt angår deltagelse i ressourcegruppen i investeringsprojektet på voksenområdet 
ønskede Harald Jørgen Pedersen, Isabell Søndergaard Langhoff 
Susanne Both og Linda Henriette Schäffer at deltage. 

 
9.0 Eventuelt 

Næste møde holdes i Vordingborg Kommune og nærmere information følge med 
udsendelse af dagsordenen. 
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Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


