
 1 

Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere                  
Referat af bestyrelsesmøde  
Afholdt mandag den 19.08.2019 kl. 17.30 på Bjørnø  
 
Der er fuld forplejning dagen igennem. 
 
Dagsorden 

1. ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 25 min 

 

2. Valg af ordstyrer / 2 min  

 
3. Valg af referent / 2 min  

 

4. Dagsorden – punkter til eventuelt / 5 min 

 
Orienteringspunkter 

5. Status på regnskab og budget (Eva) fremsender regnskabs oversigt forinden. 

Julefrokost 10.000 kr.  

Udgift for socialrådgiver dage 25.000 kr. i alt.  

- 4 bestyrelsesmedlemmer – 10.400 kr. – 2500 i transport ca. 

- Reception forplejning -  

2 bestyrelsesmøder 2 stk.  25.000 kr. i alt.  

Kursus & Temadage og andre medlemsaktiviteter 30.000 kr. 

Socialrådgiverdage er det eneste der er ændret. 

 

Beslutningspunkter 

6. Bjørnø dagen /45 minutter 

 
1. Hvad skal vi sige i præsentationen – Værdigrundlag, Etik, Ordentlighed og 

Faglighed – højne fokus og implementering på. – bisidderhjælpen har understreget 

behovet for at arbejde med det. bred gruppe med mange forskellige opgaver og 

funktioner.  

 

2. Hvordan skal dagens indhold komme til udtryk – cafedrøftelser  

- Formiddag 

- Kerneværdier og etiske dilemmaer  

- Kerneværdier som selvstændig socialrådgiver.  

- Drøftelse af professionsetikken med udgangspunktet for selvstændige 

socialrådgivere – værdighed – retfærdighed – integritet – ansvar 

- Eksempler på Etiske dilemmaer fra vores forskellige arbejdsdage 
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- Eftermiddag  

- Konstruktivt samarbejde:  

- Hvad kan selvstændige tilbyde DS 

- Hvad kan DS tilbyde selvstændige  

3. Etik, ordentlighed og faglighed som en rød tråd, hvordan 

- Hvad betyder det at opfører sig ordentligt. – generelt.  

- Hvordan kan du som kunde vurdere den selvstændige socialrådgiver du vil anvende.  

4. Hvad vil selvstændige med DS og omvendt  

- Hvad skal der til for at vi kan reklamere med at vi er medlem af DS med logo. 

- Hvad skal der til for at vi må linke til DS professions etik på vores hjemmeside  

- Egne sider – Link / reklame  

- Hvordan styrker vi fællesskab som selvstændige og fællesskab med resten af DS 

- Deling af den gode historie. – præsentation eftermiddagskaffen.  

5. Anbefalinger som et aktivt redskab – DS rolle / hjemmeside  

6. Skabeloner til kontrakter og andet godt skabes på Bjørnø dagen? 

- Timepris – telefontid – arbejdstid – lønniveau – skriftligt arbejde  

- Gennemskuelighed / gennemsigtighed – kontrakter  

- Retningslinjer / inspirationer  

 
7. Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder /10 min 

Den 29.10.19 kl. 17.00 bestyrelsesmøde med middag og overnatning på Nyborg. 
Formål saml op på Bjørnø dag / forberede.  
15.11.2019 – inviterer Mads og Charlotte til møde omkring Bjørnø dag. Evaluer 
Socialrådgiverdage og planlæg generalforsamling, aftalt en temadag (Dorthe 
Birkemose) til foråret. - Julefrokost 
Den 29.01.2020 Generalforsamling – samme skabelon som sidst. Fokus på 
ordentlighed, faglighed og etik – arbejdsgruppe – planlæg og indkald og koordiner 
Tommy, (Lone) - Anni 

 
Socialrådgiver dage.  
Der er nedsat en arbejdsgruppe – Hanne Eva og (Lone) 
 
1. Hvad er formålet med dem 
2. Hvordan vil vi anvende dem 

 
 
Diverse 

8. Eventuelt / 15 min 

Julefrokost  

Værktøjskasse digital -  

9. Evaluering af bestyrelsesmødet (Iben) / 10 min 

 

Tak for i dag 


