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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere                  
Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag 21-04-2020 

Mødet holdes på ZOOM fra kl. 13.00  – 15.00,                                                                                       
 
Deltagere: Hanne Fuglbjerg, Anni Christensen, Charlotte Holmershøj og Eva 

Marianne Terkelsen.  

Afbud: Tommy Smidt Jochim-Vitcetz 
(Natascha Devantier og Mark Hinchely blev forhindret i at deltage)  
 

Mødet startede med at Charlotte konstaterede, at vi med blot 3 

bestyrelsesmedlemmer på Zoom reelt ikke er beslutningsdygtige. Vi valgte at 
fortsætte mødet, men med den forudsætning, at de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

aktivt godkender referatet, for at vi kan sende referatet ud/lægge det på 
hjemmesiden. 

Referat er efterfølgende godkendt af alle møde deltagere samt af Tommy 
Smidt Jochim-Vitcetz og Natascha Devantier. 
 

Dagsorden – Referat med rødt. 

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

Ordstyrer: Eva 

Referent: Eva 

2. Gennemgang af Dagsorden – herunder punkter til eventuelt 3 min 

Ingen punkter til evt. 

3. Tjek ind (alle) / 18 min (3 min til hver)  

Orienterings-punkter: 

4. Nyt fra DS (fast punkt) (Charlotte) / 10 min.   

DS har været optaget af: 

• Lave FAQ på hjemmesiden om hvordan medlemmerne skal forholde 

sig i forhold til coronakrisen 
• Stå til rådighed for andre spørgsmål 

• Konsulenterne arbejder som hidtil 
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• Politisk interessevaretagelse fx i forhold til FH og hjælpepakkerne 
• Overenskomst på det private område 

• Forberedelser til OK 21 
• Medlemsmøder om autorisation 

• Fokus på kommunikation med medlemmer, TR og ledere 
• Arbejder fortsat med revision af sagstal og faglige vejledninger 

• Nye former for medlemsarrangementer fx. webinarer 
• Rekruttering og fastholdelse idet vi må forvente en 

medlemstilbagegang af en vis størrelse 
 

5. Kort status på økonomi (fast punkt) (Anni) / 5 min 

Intet at bemærke / vi følger budget fra GF  

 

Punkter til drøftelse: 

6. Konsekvenser af Corona-situationen: (Alle) / 20 min 

• Evt. aflysninger af arrangementer, erstatningsarrangementer samt evt. at 

ansøge DS om ekstraordinært at overføre midler til 2021 grundet 

manglende mulighed for at afholde planlagte arrangementer.? 

Punktet sættes på igen til efteråret, når vi er i stand til mere konkret at 

vurdere hvor mange penge det vil dreje sig om. 

Hvilke arrangementer må vi p.t. udsætte: 

• Fyraftensmøderne rundt i landet 

• Hvordan støtter DS vores medlemmer – er der noget vi skal gøre?  Hvilke 

forventninger har DS til sektionen generelt og i forhold til at understøtte 

DS´s indsats. (Hvem har ansvaret for at informere sektionens 

medlemmer) 

Vi ser ikke umiddelbart at vi som sektion, har kræfter og kompetencer til 

at byde ind eller løfte opgaven. Såvel erhvervshuse, faglige organisationer 

(herunder DS) mv har allerede lagt informationer ud – og opdaterer 

løbende sine medlemmer…  

Vi kan risikere som sektion, at komme til at fejlinformere om vilkår og 

betingelser mv.  

 

• Har vi en opgave sammen med DS i at formidle, hvordan vores område 

åbner? Være med til at komme med anbefalinger og have en stemme i 

denne tid? 

Umiddelbart finder vi ikke som sektion under DS, at vi som sådan bør gå 

ind og agere, men i stedet kan det være relevant at gå via vores 

forskellige faggrupper i fht at påvirke og få indflydelse.  
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• Skal vi evt. have fokus i år på at hjælpe med redskaber til videosamtaler 

og sikre it-løsninger som kan fungere for klienter, kommuner og andre 

samarbejdspartnere? 

Vi kan hver i sær informere om de løsninger vi kender, via ”sektionens 

facebookgruppe”.  

Charlotte undersøger om DS´s materiale der netop er på vej ud til lederne 

– ang. Zoom´s løsning af ”Sikkerheds-spørgsmålet” i fht benyttelsen af 

Zoom – kan sendes ud til sektionens medlemmer – evt. i tilrettet version. 

 

(Efterfølgende har DS lagt informationen ud på hjemmesiden, hvor 

den er tilgængelig for alle interessere.) 

 

7. Vores ”Bestyrelses-facebook-gruppe” (Eva / Alle) / 15 min 

Hvile forventninger har vi til hinanden / hvordan kommunikerer vi? 

Jeg vil gerne om vi kan lave nogle ”fælles spilleregler” så vi får 

forventningsafstemt og letter vores kommunikation i ”bestyrelses-facebook-

gruppen” 

Vi sætter punktet på næste møde, hvor vi er sammen fysisk. 

 

8. Status på allerede aftalte/kommende møder og arrangementer (Alle) / 

20 min 

– herunder hvem gør hvad / arbejdsgrupper:  

• 21-04-2020 Bestyrelsesmøde i Kbh. DS blev i stedet holdt på Zoom 

• NYT MØDE - Torsdag 28-05-2020 9.30-15.00 I Odense  

• 13-08-2020 Bestyrelsesmøde (17-22) i fbm vores sommertræf på Bjørnø  

• 14-08-2020: Sommertræf på Bjørnø,  

• 25-09-2020: Temadag med Per Isdal.“Medfølelsens pris” Kl.9.00.-15.00, 

Odins Havnepark i Odense DS-lokaler.  

• 06-11-2020: Bestyrelsesmøde /julefrokost i nærheden af Fredericia 

Vandrehjem  

• 20-11-2020 + 21-11-2020: REP-møde i DS. Eva deltager. 

• 03-06-2021: Dorte Birkmose, “Når gode mennesker handler ondt”  

 

• FORSLAG til mulige datoer til GF og temadag i 2021:  

• torsdag  21/1 -21, mandag 25/1-21 eller tirsdag   2/2-21 

 



 4 

9. Mulige hængepartier: (Eva) / 20 min 

Udsendelse af Referater til medlemmer – samt på DS´s hjemmeside ? 

• Referat fra bestyrelsesmøde 17-01-2020: (På vej til Charlotte)  

• Referat fra GF (er på – dog med forkert overskrift) 

• Referat fra det Konstituerende bestyrelsesmøde (er på) 

• Referat fra Bestyrelsesmødet 06-03-2020 (er på vej til hjemmesiden) 

• Øvrige referater (tidligere periode) Vil vi bruge tid på at fremfinde 

referaterne og få lagt dem op på hjemmesiden?) 

Vi lader foreløbig ref. fra 2019- bestyrelsesåret ligge, dels mener vi ikke 

det reelt drejer sig om andet end et eller 2 stk og Lige nu vil det være 

uforholdsvis meget tid at bruge–uden at få egentlig udbytte af indsatsen. 

 

10. Opsamling af punkter der går videre til næste bestyrelsesmøde(r): 

(Eva) / 20 min 

• Værktøjskassen – opdatering - hvad mangler vi …. 

• Servicering af sektionen fra DS og omvendt 

• Handleplanen - fortsat fra GF  

• Fyraftensmøder – var udsat til den 21-04-2020 

• LinkedIn – Er det noget vi vil prioritere?  

• Hvis Ja! Hvordan kommer vi i gang? 

• hvem vil evt.  være “primusmotor” på at lægge opslag ind …. 

• Facebook gruppen for Sektionen af Selvstændige i DS (ET/Alle) / 20 min 

• Hvem “lukker nye ind” – og hvordan  

• Hvad skal den bruges til / hvad skal den ikke bruges til? 

• Hvem lægger opslag omkring arrangementer ind  

• Løbende opslag fra bestyrelsesmøder med tjekind 

11. Opsamling /input og ideer til kommende arrangementer/temadage for 

vores medlemmer 

• Inges oplægstilbud om jura  

• Tommy Krabbes 

• Sara Omar - vinder De Gyldne Laurbær  

 

    12. Eventuelt / 15 min                                       

Sluttidspunkt 15.00  

 


