
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen Stof 
Dansk socialrådgiverforening 

 
Dato 10. sept. 2019 
Til stede Cathrine Møller, Vibeke Jungsholm, Carsten Depping, Mia 

Heick 
Afbud Jette Ro og Sigurd Larsen 
Sted DS Toldbodgade 
 

Dagsordenspunkt Referat Ansvarlig 
   
Runde – siden sidst Frd.berg Rdg.center ansat udviklingssygepl. 

Iflg. Sundhedstilsyn skal social og 
lægejournal adskilles, et tema vi tager op 
senere. 
Al stofbehandling i Odense er nu samlet i 
Grønlandsgade. I Slagelse etableres 
udegående funktion. 
 

alle 

Økonomi Økonomi for resten af året:  
Kr. 3.778.76 + 1.021.08 som Cathrine 
administrerer. Af disse beløb skl vi afregne 
udgifter til forplejning 10.9. samt transport 
til Carsten og Vibeke. Desuden er overset 
en regning for KABS konferencen i marts på 
kr. 3.095.- som overføres til Nyborg Strand. 
Når alt er afregnet, er økonomien i 0 kr for 
resten af året. 
Udgifter til temadagens oplægsholdere 
oversteg budgettet.  
Vi skal fremover være obs. på 
oplægsholderes krav til betaling. 
Alle skal straks, efter afholdelse af udgift, 
videresende udlæg til Cathrine mhp 
refusion. Således, at vi vedvarende kan 
have fuldt overblik over økonomien. 
Vedr. KABS konference 10./11. marts 2020, 
beslutter bestyrelsen at prioritere, at være 
fælles om dette arrangement. Der gives i 
dag tilsagn til, at alle fire 
bestyrelsesmedlemmer kan tilmelde sig 
konferencen når der åbnes for ttilmelding. 
 

alle 

Socialrådgiverdage 30./31. 
okt. 2019 

Jf. ovenstående om økonomi, har vi ikke 
mulighed for bevilling til deltagelse. 
Mia skal sammen med Carsten forestå 
workshop. Som følge heraf har Mia fået DS 
friplads. 
Efterfølgende vores møde, har Carsten 
meddelt, at han via sin arbejdsgiver, har 
fået bevilget udgiften. 
 

 

Idéer til årets 
arbejde/indsatser 

Vi fortsætter som hidtil fx: samarbejde med 
DS der trækker på os/henviser til os, 

alle 



høringssvar ifm lovforslag/ændringer med 
indspark fra medlemmer, vidensdeling, 
oplæg, læserbreve, afholdelse af temadag 
 

Planlægning af kommende 
periodes møder 

30./31. okt. på Socialrådgiverdage, 
forudsat vi får godkendt ansøgning om 
ekstra tilskud – se under eventuelt. 
14. januar 2020 kl. 9.30-14 hos Vibeke: 
Grønlandsgade 13 A, Odense. 
10./11. marts 2020 på KABS 
konference. 
Temadag og generalforsamling 12. 
eller 13. maj 2020, Lundbyvej, Odense  
Vi kan bruge Facebook-gruppen til at 
udveksle undervejs. 
 

 

Begyndende om idéer til 
temadag 

• Samarbejde med faggrupperne for 
psykiatri og hjemløs, fx ved at hver 
faggruppe holder formiddagen med 
egne specifikke temaer og 
eftermiddagen holder vi med fælles 
tema 

• Vi: se på de uensartede 
behandlingstilbud i landet – forskelle 
på by og land – koblingen til De 
Nationale Retningslinjer 

• VISO`s erfaringer – hvilke sagstyper 
kontaktes de om (Eric fra 
psyk.misbrugsfaggr) 

Vi fortsætter ide-udvikling. 
Mia kontakter de to faggrupper mhp fælles 
dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
Mia 

Kontaktpersoner/netværk Mia foreslår, at vi opbygger et fagligt 
netværk af kollegaer ude på 
arbejdspladserne. Personer vi kunne bruge 
til inputs ift forskellige tematikker og 
forslag. Uden at disse skal bruge en masse 
tid, men fx i stikord –give respons på 
spørgsmål – eller melde tilsvarende til os, 
hvis de finder spørgsmål vigtige. 
Vi drøftede, at koble 
netværk/ressourcegruppe til mere lokalt, fx 
via DS regioner. 
Vi kunne evt. holde fyraftensmøde i hver 
region med regionsformandens medvirken. 
Overvejelser: at søge Aktivitetspuljen til 
dækning af arrangementerne (+forplejning) 
Vi arbejder videre med ideèn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 

Aktivitetspuljen Vi beslutter at udsætte ansøgning pga den 
korte frist for ansøgning d.22.ds. . Måske 
søger vi næste pulje, evt. til dannelse af 
kollega-netværk. Vi skal dog inden søge 

 



overblik over medlemmer i de forskellige 
regioner. 
 

Eventuelt • Jette har meddelt, at hun ikke kan få 
tjenestefri til deltagelse i 
bestyrelsesmøder. Forespørger 
derfor om muligheden for 
lønkompensation. Jette er ikke den 
eneste med denne problematik. 

Beslutning: efter drøftelse besluttes, at 
faggruppens økonomi ikke giver plads til 
frikøb ift den øvrige drift. Man må se, om 
der eventuelt kan flexes. 
Bestyrelsen er positive for at holde vore 
møder på den enkelte arbejdsplads. Måske 
kan dette fremme arbejdspladsens 
godkendelse. 

• Vibeke deltager i KL konference 8. 
okt., bevilget af sin arbejdsplads. 

• Mette Bertelsen, DS deltager i 
slutningen af mødet mhp opfølgning 
af Carsten og Mias workshop. Videre 
proces for hjælp aftales. Mette vil 
deltage på workshop som 
mødeleder. 

• I forlængelse af snak om manglende 
økonomi til deltagelse i 
Socialrådgiverdage, orienteres vi om 
muligheden for at søge ekstra 
bevilling. 

Beslutning: Vi søger om ekstra bevilling til 
Carsten, Cathrine og Vibekes deltagelse i 
Socialrådgiverdage, samt transport incl. for 
Mia. Deltagelse er med delt ophold i 
værelse. 
Carsten overnatter dog ikke i Nyborg.  
Mette B. bringer vor ansøgning videre til 
behandling. Svar forventes i slutningen af 
næste uge. 
Tilmelding kan ikke ske før godkendelse 
foreligger. 
 

 

Referent Mia  
   
   
 
Næste møde Måske på i oktober på 

socialrådgiverdage, ellers 14. januar 
2020  

 

 
 


