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Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. marts 2019 
 
Bestyrelsesmødet afholdes i Randers – Laksetorvet 1 – C.3.10, 8900 Randers 
 
Program 
Kaffe og rundstykker 09.30- 10.00 
Mødet begynder kl. 10.00  
Frokost fra kl. 12.00 – 12.45 
Mødet slutter kl. 15.00 
 
 
Eventuelle afbud sendes til Per Vagnby pv@socialrådgiverne.dk   
 
Der er afbud fra:  
 
Tilstede 
Trine Quist, Sune Kirketerp, Ida Louise Jervidalo, Matilde Lundgaard, Jeppe 
Andersson, Betina Agger, Helene Flintholm Back, Stella Meyer Olesen, Torben Uhre 
Slot, Christina Eilers, Carsten Hansen (supp1), Susanne Staun (Supp3), Keld Sparvath 
Sørensen (supp5),  

 
 
 
 
Afbud 
Morten Ejgod Nielsen, Lars Kiilerich Mejdal (supp2), Marc Bøgh (supp4), Christina 
Svane Larsen (stud) 
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Dagsorden 
 
Mødeleder er Trine Quist 
 
1. Godkendelse af dagsordenen 
 
2. Beslutningspunkter 
 
2.1 Aktivitetsplan 2019-20 – m. konsulenter (PV) 10.00 – 12.00 
 - Arbejdsmiljø 
 - Stærke klubber 
 - Privat ansatte 
 
2.2 Aktivitetsplan 2019-20(PV)   12.45 – 13.45 
 - medlemsarrangementer (PV) 
 
2.3 Folkemøde 2020 (TQ)   13.45 – 13.55 
2.4 Kbh-tur 2019 (TQ)     13.55 – 14.05 
2.5 Evaluering af politikerskole (TQ)  14.05 – 14.15 
 
 
3. Politisk diskussion 
 
3.1 HB-dagsorden (TQ)    14.15 – 14.40 
 
4. Orienteringspunkter 
 
4.1 Medlemsudvikling 2017-2018 i Region Nord (PV) 14.40 – 14.50 
4.2 Organiseringsprocent Q4 2018(PV)  14.50 – 15.00 
4.3 Ringedag (TQ) 
 
 
5. Evt. 
 

- Trine er dialog med SDS og Per Westersø om et valgmøde på Via Århus i stedet 
for et aktualitetsforedrag. 

- Næste møde er på Holstebro-kontoret – evt Cafe Utopia – Matilde undersøger. 
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2.1 Aktivitetsplan 2019-20 
Vi skal på mødet blive mere konkrete i forhold til hvordan vi skal for den næste 
periode omsætte vores aktivitetsplan til konkrete handlinger. 
Konsulenterne har på et p-møde den 28. februar drøftede følgende udvalgte punkter 
af vores aktivitetsplan – det er; Arbejdsmiljø, Stærke klubber og privat ansatte. Der 
vil på RB-mødet deltage nogle konsulenter, som fremlægger deres idéer til indsatser 
man kan lave på de udvalgte områder. 
Der vil mandag den 4. marts blive lagt en plan for processen op i AdminControl 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 2.1.1 Aktivitetsplan 2019-20 
Bilag 2.1.2 Aktivitetsplan i stikord 
Bilag 2.1.3 Organiserende ledelse 
 
Indstilling: 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med følgende emner 
 

1. Arbejdsmiljø 
a. AMiR’s vilkår 
b. Understøtte og kompetenceudvikle tillidsvalgte 

 
2. Stærke klubber 

a. Oprette FTR-netværk 
b. Oversigt over medlemmer / ikke-medlemmer 

 
3. Privat ansatte 

a. Netværksmøder for privat ansatte – 1. gang den 20. marts 2019 
b. Artikel / tema i fagbladet 

 
De øvrige forslag vil der i et eller andet omfang blive arbejdet med også i perioden 
 
Der laves en oversigt af de øvrige forslag, som ligges op i AdminControl i løbet af 
marts. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.2 Aktivitetsplan 2019-20 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Vi skal fortsat arbejde med aktivitetsplanen, hvor vi skal drøfte, hvordan vi skal 
arbejde med medlemsarrangementer for den kommende periode. 
 
Per Vagnby vil holde et kort oplæg om vores medlemsarrangementer for 2018  
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 2.2.1 Medlemsarrangementer – Region Nord - 2018 
 
Indstilling: 
Regionsbestyrelsen beslutter, hvordan den vil udmønte medlemsarrangementer for 
2019 og 2020. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Der nedsat en arbejdsgruppe som skal konceptudvikle Workshops – Arbejdsgruppen 
består af: Jeppe, Sune, Stella, Helene og Trine 
 
Der er også nedsat en arbejdsgruppe som skal komme med forslag til øvrige 
medlemsarrangementer – Gruppen består af: Trine, Ida Louise, Betina 
 
Trine annoncerer på Facebook og pr. mail, hvor der efterspørges idéer til 
medlemsarrangementer 
 
Et forslag til medlemsarrangementer for efteråret 2019, skal præsenteres på næste 
bestyrelsesmøde den 30. april 2019, hvor der tages stilling, hvilke arrangementer, der 
skal gennemføres i efteråret 2019 
 
Den videre opfølgning: 
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2.3 Folkemøde 2020 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Som aftalt på RB møde i december 2018, skal RB drøfte muligheden for RB’s 
deltagelse i Folkemødet på Bornholm i 2020. RB har én gang tidligere deltaget i 
Folkemødet, nemlig i 2018.  
 
I første omgang foreslås det, hvis stemningen for deltagelse er overvejende positiv, at 
der nedsættes en arbejdsgruppe til at komme med et konkret bud på form, indhold, 
overnatningsmuligheder og pris. (Evt. med inspirationen fra RB’s deltagelse i 2018). 
Dette bud fremlægges RB til endelig drøftelse og evt. vedtagelse på første RB-møde 
efter sommerferien 2019.   
 
 
Samlet udgifter til Folkemødet 2018 
Rækkemærkater 

    Ophold/hotel 22400 -1400 
 

21000,00 
Befordringsgodtgørelse/KM Lav Sats 

 
3817,62 

 
3817,62 

Trsp. - øvrig, f.eks P-billet, bro 
 

1168,6 
 

1168,60 
El og vand 

  
692 692,00 

Hovedtotal 22400 3586,22 692 26678,22 

      
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
Regionsbestyrelsen drøfter muligheden for RB’s deltagelse i Folkemødet 2020 i Allinge 
på Bornholm og nedsætter evt. en arbejdsgruppe til at udforme et konkret oplæg for 
deltagelsen.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen besluttede at RB-medlemmer ikke skal deltage i folkemødet 
 
Det skal på et kommende RB-møde vedtages, hvor mange medlemmer vi udbyder 
vores medlemsarrangement ”Folkemødet” til. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.4 Kbh-tur 2019 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
RB besluttede på mødet i december 2018, at tage på en Kbh-tur i foråret 2019. Der 
blev nedsat en arbejdsgruppe til at finde dato og udarbejde program. 
Som skrevet ud til RB d.11.02.19 er arbejdsgruppen stødt på den udfordring, at vi 
ikke kan komme en tur i Folketinget (som gruppen havde planlagt) grundet det 
forestående FT-valg, og dermed udvandes ” den politiske del” af programmet. 
Da et flertal af RB har udtrykt sig positivt overfor ønsket om denne KBH-tur, arbejdes 
der pt. på et alternativ foreslået af Lars Mejdal (Borgerrepræsentationen). Lykkedes 
dette fastholdes Kbh-turen d.3.maj. Hvis ikke, aflyses og vi drøfter et alternativ efter 
sommerferien.  
 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
Regionsbestyrelsen beslutter efter status på programmet, hvorvidt turen d.3.maj 
fastholdes eller ej (se sagsfremstilling for kriterier herfor) 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte indstilling til program i Kbh. 
 
Det er muligt at tage tog eller fly. 
 
Tilbagemelding til Per Vagnby vedr. hvilke transportform man vælger – senest den 15. 
marts. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.5 Evaluering af politikerskole 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
d.29. og 30.01.19 deltog RB sammen med RB Øst og Syd, samt hovedbestyrelsen i 
Politikerskole på Hotel Storebælt i Nyborg. Temaet var ”Organiserende ledelse”. 
 
Hvordan var oplevelsen med de to dage? Hvad var godt og brugbart for vores arbejde 
i RB – og for sammenhængen i organisationen DS? Hvad var mindre godt? Hvad vil vi 
gerne ha’ mere af? 
 
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
Regionsbestyrelsen evaluerer kort politikerskolen 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Politikerskole var godt ift at være ny RB-medlem – se de andre bestyrelser 
 
Godt program på første dag, resultat på anden dag manglede at være mere konkret. 
Godt at arbejde i egen bestyrelse, men også at arbejde på tværs 
Region Nord vil gerne bakke om politikerskole 
 
Den videre opfølgning: 
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3.1 HB-dagsorden 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
 
Trine uddyber udvalgte dagsordenspunkter til det kommende HB-møde d.11. og 
12.03.19, som hun enten ønsker RB’s tilkendegivelser omkring og/eller til RB’s 
orientering. 
 
RB kan selvfølgelig også spørge ind til andre punkter end de af formanden udvalgte. 
 
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 3.1.1. HB-dagsorden  
 
Indstilling: 
Trine fremlægger udvalgte dagsordenspunkter fra HB-dagsorden til RB’s politiske 
diskussion og orientering. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen godkendte indstillingen, som også vil blive benyttet fremover. Bestyrelsen 
drøftede kort udvalgte punkter. 
 
Den videre opfølgning: 
 
 
 
  



Godkendt referat RB-møde 190306 9 
 
 

Regionsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2019 

 
 
4.1 Medlemsudvikling 2017-2018 i Region Nord 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 4.1 Organiseringsprocent- Region Nord - 2018 
 
Indstilling: 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
Den videre opfølgning: 
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4.2 Organiseringsprocent Q4 2018 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
Per Vagnby vil kort gennemgå Region Nord organiseringsprocent for Q4 2018 
 
Bilag vedlagt: 
Bilag 4.1.1 Medlemsudvikling 2017-2018 og org-procent Q4 
 
Indstilling: 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
 
Den videre opfølgning: 
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4.3 Ringedag 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 
På baggrund af en drøftelse i FU omkring fastholdelse af nyuddannede og muligheden 
for at afholde en ”ringedag” med fokus på denne medlemsgruppe, er HB og de tre RB 
blevet spurgt, om de vil deltage i en sådan. Tilkendegivelserne har hele vejen rundt 
været positive, hvorfor vi nu arbejder på at afholde en sådan inden påske. 
  
Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 
TQ orienterer om, hvor langt man er med fastsættelse af dato for ringedagen og 
andet praktisk. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 
Bestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
Deltager på Århus-kontor: Sune, Matilde, Torben, Helene 
Deltager på Aalborg-kontor: Susanne, Jeppe, Christina,  
 
Vi mangler tilbagemelding fra Betina, Lars, Morten, Marc 
 
Den videre opfølgning: 
 
 
 
 
 


