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Referat      
 
1.0 Godkendelse af dagsorden    
 
2.0 Status på Coronasituationen i DS og Region Øst – orientering 

RB orienteredes om Corona-situationens indvirkning på driften og aktiviteterne i DS og 
Region Øst. 
 
Pt. arbejdes der især med følgende: 
 

• Påvirkning af genåbningen på det sociale område for at sikre så trygge rammer 
som muligt for medlemmerne.  

• Fortsat proces for OK21. 
• Alternativ tilrettelæggelse af outro og dimissioner. 
• Faglig Fællesskabsdag samles i ét arrangement den 14. september. 
• Den regionale TR-konference flyttes til september og i stedet afholdes en online 

temadag med fokus på modtagelsen af nyuddannede på arbejdspladsen. 
 

RB tilkendegav følgende: 
• Det er vigtigt, at medlemmerne kender til DS’ holdninger til, hvordan en genåbning 

bør ske og vi må ikke glemme de privatansatte. 
 

3.0 Det rekrutterende arbejde i Region Øst – debat 
Som opfølgning på DS’ undersøgelse om muligheder og barrierer for medlemskab i DS 
(præsenteret for RB på mødet den 28. januar 2020) har regionens 
organiseringskonsulenter udarbejdet en oversigt over organisationsgraden på de 
kommunale arbejdspladser. Med afsæt heri samt konsulenternes viden om de tillidsvalgte 
og klubrepræsentanter på arbejdspladserne har hver organiseringskonsulent haft til opgave 
at udpege en arbejdsplads for en særlig intensiv rekrutteringsindsats. 
 
Rekrutteringsindsatsen tilrettelægges ud fra den viden, DS har fået via nævnte 
undersøgelse og konsulentens erfaringer med aktørerne på arbejdspladsen, og sker 
desuden i tæt samarbejde med kontorlederen. Formålet er selvsagt at øge 
organisationsgraden, men også at afprøve nye rekrutteringsmetoder ud fra undersøgelsens 
hovedkonklusioner.  
 
Organiseringskonsulent, Louise Birk Hansen, fortalte om det rekrutteringsarbejde, der har 
været sat i gang, men som nu i vid udstrækning er sat stand by som følge af Coronakrisen.  
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Louise satte i særligt grad fokus på de lokale muligheder og udfordringer, som 
konsulenterne møder i deres arbejde, herunder at: 

• Det er i sig selv vanskeligt at få TR’ne til at arbejde med projektet. 
• Der arbejdes med at give ikke-medlemmerne smagsprøver på fællesskabet. 
• Rekruttering er en kontinuerlig del af konsulenternes arbejde. 
• Det organiserende arbejde bør i sig selv have en organiserende effekt, men flere 

steder halter det lokale fællesskab stadig. 
• Flere steder hersker der en kultur eller negativ fortælling om behovet for 

medlemskab. 
 
Lene supplerede med, at det i høj grad af de unge og socialrådgivere af anden etnisk 
oprindelse, der ofte står uden for fællesskabet. 

 
Drøftelse: 

• Det er vigtigt at bruge hele klubbestyrelsen i rekrutteringsarbejdet. 
• Regional finansiering af lokale arrangementer, hvor ikke medlemmer inviteres ind, 

kan overvejes. 
• Det er attraktive og unikke medlemsaktiviteter, der skal trække ikke-

medlemmerne til, og vi kan med fordel reklamere endnu mere for aktiviteterne. 
• Oplevelsen af at stå uden for de lokale fællesskaber burde gøre det attraktivt at 

væres medlem af DS. 
• Det er en stadig uløst gåde, hvordan vi går til de TR’er, der ikke tager opgaven på 

sig. 
• Der skal satses endnu mere på organiseringsarbejdet på skolerne. 
• Koblingen mellem de lokale SDS’ere og DS skal være stærkere. 
• Der arbejdes også tværgående i DS på styrket rekruttering både ved særlige 

rekrutteringsaktiviteter og kommunikativt og her lægges i særligt grad vægt på 
organisering af de studerende. 

 
4.0 Generalforsamling 2020 – beslutning 

Generalforsamlingens behandling af forslag til aktivitetsplan 
 
Ved at henlægge generalforsamlingen til en lørdag, er der frigjort omkring 1,5 timer ekstra 
til dagsordenen. Noget af den ekstra tid – forventeligt 1 time og 10 minutter – kan 
passende benyttes til at engagere deltagerne mere aktivt i behandlingen af forslaget til 
aktivitetsplan. RB bør derfor drøfte hvordan dette kan gøres på en måde, der både er 
effektiv og giver deltagerne en oplevelse af reel indflydelse. 
 
Ordførerskaber 
 
RB skal beslutte ordførerskaber for følgende dagsordenspunkter på GF: HB’s beretning, 
RB’s beretning, RB’s aktivitetsplan, regnskaber og budgetter. 
 
Online transmission af generalforsamlingen 
 
Den teknologisk udvikling og den seneste tids gode erfaring med brug af online værktøjer i 
DS giver anledning til, at RB beslutter en mere systematisk online transmission af 
generalforsamlingen, her under hvor vidtgående en sådan løsning skal være. 
 
Vælges en løsning uden krav om registrering – f.eks. livestreaming via Facebook – kan et 
ubegrænset antal medlemmer kigge med. Denne løsning giver mange mulighed for at 
være med på ”en kigger” og kræver ganske få administrative ressourcer, hertil evt. udgift 
til professionel kamerafører. 
 
Vælges en løsning med krav om registrering – f.eks. via Zoom – kan medlemmer deltage 
med de fulde rettigheder og desuden få PowerPoint-slides helt op på egen skærm. Denne 
løsning åbner op for den demokratiske involvering, men kræver samtidig omfattende 
administrative ressourcer, hertil evt. udgift til professionel kamerafører. 
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RB bedes drøfte om generalforsamlingen skal transmitteres online og i så fald hvor 
vidtgående en sådan løsning skal være. 
 
Kampagne om GF og valg til RB, HB og REP 
 
Det er vigtigt, at medlemmerne har viden om og opmærksomhed på valgene til de politiske 
organer i DS. RB bør derfor overveje hvilke tiltag, der kan gøres for at udbrede dette, her 
under form og budskaber i en evt. kampagne. 

 
Drøftelse af proces for behandling af aktivitetsplan: 
RB kom med følgende forslag til proces for GF’s arbejde med aktivitetsplanen: 
 

• Stande med aktivitetsplanens temaer – gerne med små happenings, fx brug af 
tromlen. Standende repræsenteres af et RB-medlem og i invitationen gøres der 
reklame for aktiviteten og muligheden for stor medlemsinvolvering. 
 

• Samtalesaloner. Vigtigst af alt er dog, at medlemmernes bidrag rent faktisk 
benyttes og at det bliver synligt i regionens efterfølgende arbejde. Det er ikke 
nødvendigt, at alle aktivitetsplanens temaer gøres til genstand for en stand.  
 

• Medlemmerne skal aktiveres og det er en god idé, at de får mulighed for at gå 
rundt. 
 

• Det vil være hensigtsmæssigt, hvis medlemmerne ved tilmelding til GF vælger en 
eller to stande, de ønsker at deltage, så vi ikke skal bruge tid på at få fordelt alle 
under selve GF. 

 
 

Drøftelse af kampagne om GF og valg til RB, HB og REP: 
 

• Styrede præsentationsvideoer med info om indflydelsesmuligheder ved RB og REP 
og med bannere om det pgl. tema. 

• Tematiserede videoer om HB, RB og REP og med en fortælling om, hvorfor man 
vælger at stille op. 

• Det er vigtigt, at indflydelsesmulighederne bliver tydelige og konkrete med 
anvisning af, i hvilke fora de forskellige aktiviteter besluttes. 

• Det også vigtigt at understrege, at alle uanset kompetencer og erfaring kan stille 
op til posterne. 

 
Indstilling: 
RB drøfter de forskellige elementer omkring generalforsamlingen og beslutter 

• Hvem der er ordførende på HB’s beretning, RB’s beretning, forslag til aktivitetsplan 
og regnskaber og budgetter. 

• Om generalforsamlingen skal transmitteres online og i så fald hvor vidtgående en 
sådan løsning skal være. 

• Hvilke tiltag, der kan gøres for at udbrede viden/opmærksomhed omkring de 
politiske organer i DS, herunder form og budskaber i en evt. kampagne. 

 
Beslutning: 
RB besluttede følgende: 
 

• Ordførerskaber: 
• Oskar er ordfører på HB’s beretning 
• Katja er ordfører på aktivitetsplanen 
• Harald er ordfører på regnskaber og budgetter 

 
• Onlinetransmission foretages ved livestreaming via Facebook og uden 

medlemsregistrering, men således at medlemmerne får mulighed for via 
kommentarsporet at få fremført synspunkter i plenum. Der entreres med en 
professionel kamerafører. 
 



4 
 

• Kampagne om GF og valg til RB og REP: 
• Der arbejdes videre med udarbejdelse af videoer med de af RB 

fremhævede pointer  
 

 
5.0 DS’ politiske vision for 2021 – 2022 – drøftelse 

Hovedbestyrelsen har på sit møde d. 4.-5. februar førstebehandlet DS’ politiske vision for 
2021-2022, som skal besluttes af repræsentantskabet i november. HB har bedt RB drøfte 
det foreløbige udkast til visionen inden HBs andenbehandling d. 25.-26. maj. 
 
Visionen udgør den overordnede strategiske ramme for foreningens arbejde i 2021-2022 
og består af tre dele: 
1. Vi skal styrke professionen. 
2. Vi skal skabe stærkere fællesskaber og et øget engagement blandt socialrådgiverne. 
3. Vi skal sikre et bedre møde med den enkelte socialrådgiver. 
 
Visionen ligger i forlængelse af de forskellige resolutioner som Repræsentantskabet 
har vedtaget siden 2012 og bygger videre på de syv prioriterede områder, som HB ved- 
tog i november 2019: 
1. Arbejdsmiljø 
2. Medlemsservice og rådgivning 
3. Organisatorisk styrke 
4. OK21 
5. Prioriterede politiske områder af strategisk betydning 
6. DS’ eksterne position og mulighed for indflydelse 
7. Driftsorganisationen 
 
I forlængelse af HBs førstebehandling er der udarbejdet et revideret oplæg til den politiske 
vision, som er sendt til drøftelse i regionsbestyrelserne. På baggrund heraf udarbejdes et 
revideret udkast, som drøftes i HB inden det indstilles til REP. 
 
Drøftelse: 
RB drøftede visionerne i grupper, som hver valgte den vigtigste vision for derefter at drøfte 
konkrete perspektiver på visionen samt påvirkningen på socialrådgivernes arbejdsliv, hvis 
vi lykkes med visionen. 

 
6.0 Vedtægtsforslag til REP20 – beslutning 

Region Østs vedtægtsgruppe indstiller på baggrund af sit møde d. 4. maj til, at RB 
vedtager følgende forslag til ændringer i DS’ vedtægter: 
 
Særlig deltagelse på REP - § 9, stk. 2 
Gammel tekst: I repræsentantskabsmøderne deltager desuden intern kritisk revisor og 
redaktøren af medlemsbladet. 
Ny tekst: I repræsentantskabsmøderne deltager desuden intern kritisk revisor og 
redaktøren af medlemsbladet, med taleret men uden stemmeret. 
Ændring: Det fastsættes, at revisoren og redaktøren har taleret og ikke stemmeret. 
 
Urafstemning - §15, stk. 2 
Gammel tekst: Ekstraordinært urafstemningsvalg af hovedbestyrelsesmedlemmer, 
forretningsudvalg eller regionsformænd kan besluttes af Repræsentantskabet ved 
almindeligt flertal. 
Ny tekst: Ekstraordinært urafstemningsvalg af formand og næstformand kan besluttes af 
Repræsentantskabet ved almindeligt flertal eller af Hovedbestyrelsen med 2/3 flertal. 
Ekstraordinært urafstemningsvalg af regionsformand og regionsnæstformand (såfremt der 
er valgt en frikøbt næstformand) kan besluttes af generalforsamlingen med almindeligt 
flertal eller af regionsbestyrelsen med 2/3 flertal. 
Ændring: HB kan med 2/3 flertal beslutte ekstraordinært valg af formand og næstformand.  
Regionsgeneralforsamling, herunder Ekstraordinær Regionsgeneralforsamling, og 
Regionsbestyrelse kan beslutte ekstraordinært valg af regionsformand og -næstformand 
(såfremt der er valgt en frikøbt næstformand). Der er ikke ændret ved, at valgene foregår 
ved urafstemning. 
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HB og FU 
Hvis der vælges frikøbte regionsnæstformænd, er de suppleanter for regionsformændene i 
HB og FU. 
 
Solidaritetsfonden 
Under kapitlet om Solidaritetsfonden slettes det, at HB kan beslutte at overføre ubrugte 
midler til andre formål. 
Desuden foreslås det, at målet for fonden ikke afgrænses til den 3. verden, Rusland, 
Østeuropa og de baltiske lande, men defineres bredere. 
 
Vedtægt for DS’ Aktionsfond - § 1, stk. 5 

Afsnittet “Fondens midler kan benyttes til dækning af advokatomkostninger” 
fjernes. Dette bl.a. for at vedtægten kommer i overensstemmelse med 
REP18-beslutningen om at flytte advokatomkostningers placering væk fra 
Aktionsfondens budgetpost og over til ”Drift af sekretariatet”. 
 

Øvrige forslag, vedtægtsgruppen ønsker, der arbejdes videre med 
 
Resolution om styrket sammenhængskraft i DS, der forpligter HB og RBerne at sikre større 
åbenhed og tydelighed om sammenhæng i organisationen og bestyrelsernes dagsordener, 
her under krav om jævnlige seminarer på tværs af HB og RBer. Der skal udvikles initiativer 
og kommunikation, der gør bestyrelsernes arbejde mere synligt, nærværende og relevant 
for medlemmerne helt ude på arbejdspladserne/uddannelsesstederne. 
 
Lettere adgang for kandidater og menige medlemmer til at mødes under valgkampe i DS, 
f.eks. via udbud af online løsninger. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter at stille alle de ovenstående forslag til vedtægtsændringer til 
REP20.  
  
Beslutning:  

• Særlig deltagelse på REP - § 9, stk. 2: vedtaget. 
• Urafstemning - §15, stk. 2: vedtaget med den tilføjelse, at tilsvarende procedure 

også skal gælde HB. 
• Regionsnæstformænd som suppleanter i HB og FU: vedtaget. 
• Solidaritetsfonden: vedtaget. 
• Vedtægt for DS’ Aktionsfond - § 1, stk. 5: vedtaget. 
• Øvrige forslag, vedtægtsgruppen ønsker, der arbejdes videre med: vedtaget og 

med den tilføjelse, at sammenhængen og transparensen også skal omfatte de 
lokale klubbestyrelser. 

 
7.0  Eventuelt 
 Næste møde holdes onsdag den 17. juni 2020, kl 16 – 20 på regionskontoret. 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


