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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere                  
Dagsorden til bestyrelsesmøde fredag 17-01-2020 

Mødet holdes fra kl. 12.00  – 16.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
 
Mødet starter med frokost fra kl. 12.00 

 

Deltagere: Hanne Fuglbjerg, Anni Christensen og Eva Marianne Terkelsen.  

 

Afbud: Lone Jensen, Tommy (er med på tlf under en del af pkt. 4) 

 

Dagsorden – Referat med rød 

1. ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 15 min (under frokosten) 

 

2. Valg af ordstyrer og referent (ET) / 5 min   

Anni er ordstyrer og Eva ref. 

 

3. Gennemgang af Dagsorden – herunder punkter til eventuelt (ET) / 5 min OK 

 

4. Forberedelse / Klargøring til GF 2020 

• Status på regnskab (Eva) / 5 min  

Godkendt og Klar til GF (den udgave der er sendt rundt på mail)  

Der er et overforbrug på 1.880,57 kr som tages fra 2020-budgettet 

 

• Forslag til budget (Eva) /10 min –  

Godkendt og Klar til GF (den udgave der er sendt rundt på mail d.d.) 

Forslag til Korigeret BUDGET 2020   

Julefrokost/sommertræf 20.000 

Andre medlemsaktiviteter  25.000 

Best.møder 53.119 

GF 2020 35.000 

Kurser & Temadage 32.000 

I alt budget udgift 2020 165.119 
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• Bemærkninger til – og Status på beretning (Tommy) / 10 min 

(Tommy var med på tlf under det meste af dette pkt):  

Det udkast som Tommy (og Charlotte) fremsendte i nov. blev gennemgået på 

tlf. Der er behov for nogle rettelser og præciseringer. (Pga trafikstøj mv blev 

beslutningen af Hanne, Anni og Eva færdiggør beretningen). 

Indholdet i beretning blev gennemgået afsnit for afsnit (uden Tommy).   

Hanne tilbød at ”gennemskrive den samlede beretning med de rettelser 

og justeringer der er aftalt på mødet i dag. TAK FOR DET! (o; 

 

• Indgåede forslag fra medlemmerne eller bestyrelsen (Tommy) / 15 min  

Der er ikke modtaget forslag til behandling på GF. 

 

• Forslag til valg af dirigent og referent (Alle) / 5 min  

Bestyrelsens forslag er: Dirigent: Anni og Ref.: Charlotte 

 

• Valgt til bestyrelsen: kender vi nogle der stiller op ? (Alle) / 10 min 

Ikke modtaget opl. om kandidater der stiller op (kandidater kan opstilles 

helt frem til punktet er behandlet på GF) Bestyrelsen håber at flere 

kandidater melder sig, således at bestyrelsen kan blive fuldtallig – og 

meget gerne mindst 1 suppleant) 

• Udsendelse af endelig dagsordne for GF til medlemmerne via mailinglisten.  

Eva sender den endelige dagsordne ud i løbet af kommende weekend  

 

13.30-13.45: Pause 15 min  

• Bog-gave til deltagere GF / indpakning af boggaverne 😎 (Alle) / 15 min  

Hanne nåede at lave bogpakkerne under bestyrelsesmødet imens Anni 

”dirigerede og Eva skrev (o;) 

 

• Forslag til handlingsplan til GF (Alle) 30 min 

1. Tema / Fokus for bestyrelsens arbejde det kommende år: 

Fokus på ”det at arbejde som selvstændig socialrådgiver, der navigerer i 

spændingsfeltet mellem socialt arbejde, og det at ”tilbyde en varer på lige 

vilkår med andre virksomheder”, etik og ordentlighed”.  

Vigtigt at vi er bevidste om den store opgavespredning blandt vores 

medlemmer / det er ikke alle medlemmer der arbejder med direkte 

borger(betalt)kontakt.  
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2. Handlingsplan for 2020: Best. forslag til emner / temadage: 

1. Dorthe Birkmose: ”når gode mennesker handler ondt” 

2. Sikker mail og anden kommunikation hvor personfølsomme 

oplysninger indgår – Erfaringsudveksling/ Hvem har fundet gode 

løsninger/ forslag til underviser  

3. Evt. genoptage forsøg med netværksgrupper – f.eks. Fyn, Sjælland 

og Jylland ? … Hvordan aktivere medlemmerne 

4. Manden som Anni kender … (Tommy Krabbe) 

Årshjul: Februar 2020 til Januar 2021 (Kort Rids) 

Forår: Februar - Marts: Best.møde 

Sommer: April – Juli: Best. Møde, Sommer-arr.? / Temadag 

Efterår: August – Oktober: Bestyrelsesmøde, Temadag 

Vinter: November – Januar 2021. Bestyrelsesmøde, Julefrokost? / Temadag? 

GF med ½ Temadag 

 

14.45: Forberedelse samt evt. hængepartier til Temaeftermiddagen: (Anni) / 15 min  

Ingen hængepartier! Annie har alle aftaler på plads med oplægsholder. 

 

15.00 – 15.10 Pause 

5. Eventuelt / 20 min 

Sluttidspunkt pt. er 15.50 

TAK FOR I DAG 

 

 
 
 


