
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det Faglige Selskab for Sundhedssocialrådgivere 
 
Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. juni 2019 kl. 10.00 til 16.00 
 
Afholdt på, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, bygning 4, 5000 
Odense.  Mødelokale 14  
 
Tilstede: Sigrun, Kirsten, Sine, Charlotte, Louise og Mette. 
Afbud: Nadia. 
Ref: Mette 
 
Dagsorden: 

1) Ankomst og morgenkaffe m. brød 
 

2) Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem 
Sine får udleveret mappen. 

 
3) Revidering af årshjul 

Datoer for bestyrelsesmøder aftales fremover på det første besty-
relsesmøde 
Det drøftes både på første og andet bestyrelsesmøde, hvem der 
skal på seminar i Norge og Sverige (Kirsten reviderer) 
 

4) Gennemgang af tjekliste (Sigrun reviderer) 
-Det besluttes, med afsæt i erfaringer fra seneste seminar, at der 
skal udpeges en tovholder ift generalforsamlingen, det vil fore-
bygge misforståelser. 
 
Synlighed 
Øget synlighed har som formål at bidrage til imødekommenhed og 
invitere til aktiv deltagelse. Følgende tiltag kan understøtte bs 
synlighed: 
 
-ift. seminar 2020 besluttes det at bestyrelsen skal være mere 
synlig f.eks. i form af sløjfe, badge, blomst eller lign. 
 
-endvidere en fælles præsentation og velkomst af gruppens med-
lemmer. 
 
-ved indskrivning kunne bestyrelsesmedlemmer tage imod og ud-
levere navneskilt og kuglepen. 
 
 

5) Fortsat, planlægning af landsseminar 
Sigrun har forsøgt kontakt til oplægsholder Rikke Høgsted, men 
uden held.  
Det aftales at Sigrun fortsætter kontaktforsøg og afdækker om 
hun kan være oplægsholder på LS og prisen. Alternativt hører 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 2 af 3 

Louise en dygtig kollega, Majken Bogø Kristensen, der er organi-
sations psykolog. 
 
 
Program for seminar i grove træk 
 
Torsdag formiddag 
-Velkomst og præsentation af bestyrelsen 
-Politiker, evt. sundhedsminister eller sundhedsudvalgsformand 
indleder (vi afventer regering) 
-Mads Bilstrup DS (Louise følger op) 
 
Torsdag eftermiddag 
Oplæg om belastningspsykologi (oplægsholder endnu ikke valgt) 
 
Generalforsamling 
 
Aktivitet der giver mulighed for at møde andre Walk and talk, ba-
ren er åben mm 
 
Fredag 
Evt. Nicolaj DS (Louise)  
Evt. journalister fra DS, kommer med et inspirationsoplæg.  
 
Vi havde en drøftelse om at give deltagerne en mulighed for at 
blive mere aktive. F.eks. kunne deltagere ved godkendelse af del-
tagelse opfordres til at sende diskussionsemner / dilemmaer til 
bestyrelsen.  
 
Endvidere drøftet at blande deltagerne ved erfaringsudveksling, 
det kunne f.eks. foregå ved at deltagerne får et nr. ved indskriv-
ning. 
 
Div. Seminar 
-Hidtil har honorartimeprisen været på 4.000 kr., det vurderes at 
det nok ikke er realistisk at det kan holdes på det. 
-Deltagerbetaling drøftes. Deltagerpris på 1.250 kr. fastholdes. 
Hvis medlem af anden fagforening med forhandlingsret, fordobles 
prisen. 
 
 

6) Økonomi opfølgning 
Kirsten oplyser at der er 79.756 kr. til resten af året. 
Der skal altid vedlægges dokumentation ved udlæg. 
 

7) Hvem skal til landskongres i Norge / Oslo 
Charlotte Nielsen og Louise Marie Friis tager til kongres i Norge. 
 

8) Hvem skal til kongres i Sverige  
Kongressen blev afholdt i foråret. 
 

9) Fokus på mission og vision og bestyrelsens strategi  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 3 af 3 

Mission og vision revideres (Kirsten). Det aftales at der skal af-
sættes mere tid til at lave en grundig gennemgang af notatet.  
 
 

10)  Kort orientering fra fælles faggruppemøde d. 3. maj 
Charlotte orienterer.  
Dagen var tilrettelagt som workshops og havde socialrådgiverda-
ge som tema. 
Charlotte fik fin sparring af gruppen for skolesocialrådgivere. 
 
Skal vi som faggruppe med på Socialrådgiverdage i år? 
Det besluttes at vi ikke deltager i 2019, men vurderer at det er en 
god måde at blive synlig på og vil derfor tilstræbe at deltage i 
næste Socialrådgiverdage i 2021. 

 
 

11)  Forslag til næste mødedato og indhold 
Der fastsættes dato for de to næste bs møder: 
16/9 2019, hvor vi går ud og spiser sammen efter mødet og  
27/1 2020, hvor vi kender deltagerantallet for det kommende 
landsseminar. 
 

12)  Evt. 
-der orienteres om underfaggrupper, der er pt en som indeholder 
onkologi, hæmatologisk og pall. Der er møde i gruppen torsdag i 
uge 43, mødet afholdes i Odense, Fabrikken.  
 
-Mette er ved at undersøge hvor mange der er ansat i kommu-
nernes sundhedsforvaltninger, som kunne være potentielle med-
lemmer af gruppen. 
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