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Deltagere: Katja Hoffmann Barfod, Anni Jessen Spiele, Line Kabell Christoffersen, Susanne 
Both, Harald Jørgen Pedersen, Mette Louise Brix, Malene Sandie Hansen Thackrah, Birgit Lone 

Larsen (pr Zoom), Rasmus Hangaard Balslev og Toni Hauch Hansen Djurhuus (fra kl. 12.30) 

 
Afbud: Oskar Norrhäll, Isabell Søndergaard Langhoff, Peter Kruse Hedenborg og Rikke Terney 
 

Referent: Lene Kastaniegaard 

 

Referat      

 

1.0 Godkendelse af dagsorden    

 

2.0 GF2020 – praktiske forhold – beslutning 

Formålet med dette punkt er 1) at orientere om nedenstående praktiske forhold 
vedrørende GF2020 og 2) at fordele GF-opgaver blandt RB-medlemmerne. 

 

1) Orientering om praktiske forhold: 
Afviklingen af GF2020 i en coronatid stiller en række krav til os om overholdelse af 

udstukne sikkerhedsforskrifter. Det vil alt andet lige påvirke indretning af sal, afvikling af 

pauser og ønsker til processer undervejs i arrangementet. Rasmus orienterer nærmere 

herom under mødet. 
 

REP-app’en som også anvendes til afvikling af de regionale generalforsamlinger er 

videreudviklet siden 2018 med bl.a. følgende funktioner: 
 

 Indtjekning: 

o Alle deltagere modtager forud for GF en QR-kode, som ved ankomsten 
scannes med henblik på registrering og print af navneskilt. 

 

 Opstilling til valg til REP og RB: 
o Opstilling til valg til REP og RB sker ved at udfylde et opstillingsgrundlag i 

app’en. Det er desuden muligt at uploade et foto som supplement til 

opstillingsgrundlaget. 

o App’en styrer, at kun opstillingsberettigede medlemmer kan udarbejde et 
opstillingsgrundlag. 

o Kandidaterne opstilles i den rækkefølge de bliver uploadet. 

 
 Stemmeafgivelse til REP og REP: 

o Deltagerne stemmer på deres fortrukne kandidater ved at sætte en markør 

ud for kandidaten og app’en styrer, at de ikke kan stemme på mere end 
lovene bestemmer. 

o Dirigenterne kan følge med i, hvordan afstemningen udvikler sig og kan 

lukke afstemningen, når tidsfristen udløber eller alle har stemt. 
 

 Resultat af afstemningerne bliver visuelt præsenteret med angivelse af de valgte 

og med angivelse af modtagne stemmer. 

 
Desuden kan det oplyses, at der i år ikke vil være reserveret et bord til RB-medlemmer. I 

stedet er der indkøbt t-shirts påtrykt ”Medlem af regionsbestyrelsen”, så RB-medlemmerne 

på den måde bliver let genkendelige. 

DS Region Øst 

7. september 2020 

 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: fredag den 4. september 2020, kl. 9.00 til 16.00 

 
Sted: INSP, Køgevej 6, 4000 Roskilde 
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2) Fordeling af GF-opgaver blandt RB-medlemmerne: 

På RB-mødet den 17. juni 2020 tilbød Susanne Both, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Mette 
Louise Brix og Harald Jørgen Pedersen at stå ved indgangen til GF2020 og byde 

medlemmerne velkommen. Herudover ønskes følgende opgaver fordelt blandt RB-

medlemmerne: 
 

 1-2 RB-medlemmer til overvågning af kommentarsporet på Facebook. 

 2 RB-medlemmer til at informere om posterne til REP og RB og udlevere 
klistermærker med angivelse af kandidatur til medlemmer, der ønsker at stille op. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at RB tager orienteringen om praktiske forhold til efterretning og fordeler 
GF-opgaver iblandt sig. 

 

Drøftelse: 
Ad. 1: Orientering om praktiske forhold 

Deltagerne bør mindes om at have deres QR-kode på den enhed, de medbringer til GF. 

 
Medlemmerne skal orienteres om sundhedsforanstaltningerne på stedet og vigtigheden af 

at melde afbud, hvis de er syge eller af andre årsager ikke kommer. Der bør desuden også 

sættes afstandsskilte op ved toiletterne, ligesom medemmerne skal opfordres til at benytte 
toiletterne undervejs i arrangement. 

 

RB havde en drøftelse af mulighederne for at sætte loft over deltagerantallet og 
konkluderede, at medlemmerne under alle omstændigheder skal orienteres om, at det kan 

blive nødvendigt med digitalt supplement, hvis det maksimale deltagerantal nås.  

 

Regionskontoret følger deltagerantallet tæt for løbende stillingtagen til behovet for et 
digitalt supplement. 

 

I forberedelserne til GF2022 bør indgå overvejelser om, at medlemmer i yderkanten af 
regionen kan deltage digitalt i GF evt. via lokale satellitter.  

 

Ad. 2: Fordeling af GF-opgaver blandt medlemmerne 
Overvågning af facebooksporet har til formål at afklare spørgsmål el lign. 

 

Beslutning: 
Malene Sandie Hansen Thackrah tilbød sig til overvågning af kommentarsporet og 

Anni Jessen Spiele og Line Kabell Christoffersen tilbød sig til vejledning om 

kandidatopstilling til RB og REP mm. 

 
3.0 GF2020 – diverse poster og kandidaturer – beslutning 

Kandidater til posterne som dirigenter 

På forespørgsel har Ditte Løjborg Brøgger og Karina Rohr Sørensen givet tilsagn om at 
kandidere til posterne som dirigenter for generalforsamlingen. 

 

Kandidater til referenter 

Konsulenterne Mette Glud Holm og Annemette West Nielsen stiller deres kandidatur til 
rådighed for posten som referenter for generalforsamlingen. 

 

Kandidat til kritisk revisor for 2021 og 2022 
Majken Tingstrøm har meddelt, at hun genopstiller til posten som kritisk revisor for 

regionen i de kommende to år, men vil gerne dele posten, hvis andre måtte være 

interesseret. 
 

Kandidat til posten som fanebærer 

Det er første gang fanebærerposten er på valg på GF og som ønsket af RB er der til brug 
herfor udarbejdet og vedlagt et notat om fanebærerens opgaver. Med afsæt heri har 

nuværende fanebærer, Charisma Fries, givet tilsagn om at stille op til posten som 

fanebærer for regionen i de kommende to år.  
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Ordfører: 

Endelig skal RB for god ordens skyld erindres om, at den på sit møde den 13. maj 2020 
besluttede følgende ordførerskaber: 

- Den mundtlige beretning – Rasmus  

- HB’s beretning og forslag - Oskar 
- Aktivitetsplanen for 2020 og 2022 - Katja 

- Regnskaber for 2018 og 2019 samt halvårsregnskab 2020 - Harald 

- Budgetter 2021 og 2022 – Harald 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender kandidaterne til posterne som hhv. dirigenter, referenter, 

kritisk revisor og fanebærer. 
 

Beslutning: 

RB tiltrådte indstillingen. 

 

4.0 GF2020 - RB’s skriftlige beretning – beslutning 

På RB-mødet den 13. maj 2020 besluttede RB temaerne for den skriftlige beretning til 

GF2020. Beretningen er nu færdigskrevet og klar til RB’s endelig godkendelse.  
 

Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender den skriftlige beretning. 
 

Drøftelse: 

RB kom med bemærkninger til beretningen med henblik på dennes færdiggørelse.  
 

Beslutning: 

Med de faldne bemærkninger blev beretningen godkendt. 
 

5.0 GF2020 – RB’s aktivitetsplan for 2020-2022 – beslutning 

På RB-mødet den 13. maj 2020 besluttede RB temaerne for aktivitetsplanen for 2020-2022 

og aktivitetsplanen er herefter færdiggjort med henblik på RB’s endelig godkendelse.  
 

Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender aktivitetsplanen for 2020-2022. 
 

Drøftelse: 

Rasmus indledte med at forklare baggrunden for strukturen i aktivitetsplanen og processen 
for arbejdet med denne under GF.  

 

Desuden drøftedes den indledning, der skal gives til aktivitetsplanen, herunder at 
spørgsmålet om ”Hvem skal gøre det?” skal forstås bredt og inkludere andre end blot 

regionskontorets medarbejdere samt at der foregår en række daglige medlemsaktiviteter 

ved siden af ambitionerne i aktivitetsplanen. 

 
Endelig kom RB med en række konkrete bemærkninger til aktivitetsplanen. 
 

Beslutning: 
Med de faldne bemærkninger blev aktivitetsplanen godkendt. 

 

6.0 GF2020 – forslag til budgetgrundlag for 2021-2022 – beslutning 

HB vedtager DS’ overordnede budget 2021-2022 med henblik på indstilling til REP20 den 

7. og 8. september 2020 og først herefter kan RB vedtage sin endelige budgetindstilling til 

GF2020. Derfor kan RB på dette møde alene beslutte de overordnede budgetprioriteringer 
for implementering i det endelig budgetforslag til vedtagelse efter den 8. september 2020.   

 

Forslag til overordnede budgetprioriteringer: 
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 Nednormering af det administrative område med 15 timer ugentligt for finansiering 

af følgende: 

 
o ¼ årsværk som supplement til det ¾ årsværk, som regionen får tildelt som 

følge af overtagelsen af serviceringen af de statslige medlemmer pr. 1. 

januar 2021.  
 

o Øgede udgifter til merchandise fra 40 – 80 t.kr.  

 
o Udgifter til fejring af medlemmer med 40 års jubilæum svarende til ca. 20 

t.kr. 

 

 Delvis egenfinansiering af en frikøbt regionsnæstformand fra 2021 via budgetteret 
underskud på max 200 t.kr. og følgelig tilsvarende træk på egenkapitalen. 

 

Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender budgetgrundlag for 2021-2022. 

 

Beslutning: 
RB tiltrådte indstillingen. 

 

7.0 HB-mødet den 7. og 8. september 2020 – drøftelse 

På mødet drøftes udvalgte punkter på HB’s dagsorden for tilkendegivelse af RB’s 
synspunkter og bidrag til debatten i HB. 

 

Følgende punkter på HB-dagsordenen blev drøftet: 
 Hovedlov 

 Evaluering af kampagnen ”Tid til socialt arbejde” 

 HB’s beretning 
 Autorisationsdebatten 

 REP20-forslag om, at en repræsentant fra faggruppen af akademiske 

socialrådgivere er født medlem af REP20 
 

8.0 Regnskab for 2019 – beslutning 

Årsregnskabet udviser et underskud på 273 t.kr. og er dermed 81 t.kr. ringere end det 

budgetterede underskud på 192 t.kr. Henses dog til baggrunden for resultatet og 
erkendelsen af en relativt stor egenkapital til dækning af underskuddet synes resultatet 

tilfredsstillende. 

 
De primære forklaringer på resultatets afvigelse fra budgettet er følgende: 

 

 Et merforbrug på medlemsarrangementer, som skal tilskrives en meget positiv 
udvikling i både antal og tilslutning til disse:  

 

o I 2019 havde vi således 13 medlemsarrangementer med i alt 662 
tilmeldte. Til sammenligning havde vi i 2018 10 arrangementer med i alt 

453 tilmeldte og i 2017 12 arrangementer med i alt 477 tilmeldte. Dertil 

kommer varierende udgifter til oplægsholdere og i 2019 udgjorde 

udgifterne 131 t.kr, i 2018 73 t.kr. og i 2017 72 t.kr. 
 

 Et mindre merforbrug på øvrige politiske konti bl.a. som følge af øget frikøb til RB-

medlemmerne for deltagelse i RB- og medlemsrettede aktiviteter. 
 

 Merforbruget på de politiske konti modsvares delvist af et mindre forbrug på hhv 

omkostninger til løn og administration. 
 

Akut-regnskabet 

AKUT-regnskabet er et selvstændigt regnskab og har kun indflydelse på det såkaldte 
koncernregnskab, såfremt det udkommer med et underskud, som i givet fald belaster 

koncernresultatet tilsvarende. 
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Omkostningerne til TR-aktiviteter blev 35 t.kr. lavere end de tildelte akut-midler og det kan 

primært tilskrives en omlægning af TR-supervisionen, som nu forestås af frivillige 

seniormedlemmer med kompetencer inden for feltet. 
 

Indstilling: 

Det indstilles, at RB godkender regnskab 2019. 
 

Beslutning: 

RB tiltrådte indstillingen. 
 

9.0 Indsats for ledige medlemmer – drøftelse 

Susanne Both har ønsket at dagsordensætte DS’ indsats over for ledige socialrådgivere, 
blandt andet på baggrund af en debat på facebook, hvor nogle nuværende og tidligere 

ledige socialrådgivere gav udtryk for, at DS-medlemskabet ikke har meget værdi for 

ledige. 

 
HB har i foråret haft drøftelser om indsatsen over for ledige og blandt andet besluttet at 

udbyde en række webinarer målrettet ledige. Foreløbig er/har disse været udbudt: 

o 10. juni: Indledende møde om DS-medlemskab for ledige 
o 1. september: Jura brush-up på beskæftigelsesområdet 

o 16. september: Hvordan håndterer jeg min situation som ledig 

o 1. oktober De nyeste tendenser på børneområdet 
 

Ledige medlemmer har adgang til konsulentbistand og inviteres til faglige arrangementer i 

DS på lige fod med øvrige medlemmer. 
 

I Region Øst er det – i samarbejde med FTFa - ad flere omgange, senest i 2018, forsøgt at 

stable netværk for ledige på benene. Fremmødet har imidlertid været for ringe til, at det 
har været bæredygtigt. En drøftelse af eventuelt andre initiativer, der kan give ledige 

socialrådgivere større værdi af DS-medlemskab, er således meget velkommen. 

 

Vedlagt er aktuel statistik over ledigheden blandt socialrådgivere på landsplan såvel som i 
Region Sjælland og Region Hovedstaden, som kan indgå i grundlaget for drøftelsen. 

 

Drøftelse: 
Det indstilles, at RB drøfter initiativer, der kan øge værdien af DS-medlemskab for ledige 

socialrådgivere. 

 
Rasmus orienterede desuden om beslutningen om på ny at etablere trainee-ordninger i 

samarbejde med FTF-A. 

 
Derefter pågik en drøftelse af, om der er et paradoks i stigningen af antallet af uddannede 

socialrådgivere og den samtidige stigning i antallet af ledige socialrådgivere. Der var 

enighed om nøje at følge udviklingen i tallene. 

 
Endvidere kom et konkret forslag om regionale webinarer med info om udviklingen i de 

lokale arbejdsmarkedskonjunkturer for at bistå medlemmerne med en målrettet 

jobsøgning. 
 

Endelig orienterede Rasmus om dimittendarrangementerne i november. 

 
10.0 REP20 – formøde og status på HB’s forslag – beslutning og drøftelse 

Formøde for repræsentanter til REP20 

REP20 afholdes den 20. og 21. november 2020 og på generalforsamlingen 2020 vælger 

medlemmerne ca. 30 repræsentanter (det præcise antal kendes ikke i skrivende stund, 
idet det først opgøres pr. 1. september 2020).  

 

For at klæde regionens repræsentanter bedst muligt på til mødet afholdes et formøde, hvor 
også RB deltager. Følgende datoer foreslås for afvikling af formødet: 

 

 Mandag den 9. november 2020, kl. 16-21. 
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 Onsdag den 11. november 2020, kl. 16-21. 

 

Status på HB’s forslag til REP20 
På mødet orienterer Rasmus desuden om status på HB’s behandling af forslag til REP20 

med henblik på en kort drøftelse. 

 
Indstilling: 

Det indstilles, at RB beslutter datoen for afholdelse af formøde for regionens 

repræsentanter til REP20. 
 

Beslutning: 

RB besluttede, at formøde for repræsentanter til REP20 holdes mandag den 9. november 
2020. 

 

11.0  Eventuelt 
Rasmus appellerede til, at et par RB-medlemmer stiller sig til rådighed for at være værter 
på et par workshops, og det blev aftalt, at Rasmus sender en mail til de deltagende RB-

medlemmer for fordeling af værtsopgaverne. 

 
Juletræsfesterne holdes i henholdsvis Nykøbing F. den 15. november og på 

Arbejdermuseet den 5. december. Katja og Susanne stillede sig til rådighed som værter for 

arrangementet på Arbejdermuseet og Harald forhører sig hos Rikke om de igen i år stiller 
op som værter i Nykøbing F. Endelig stillede Harald sig til rådighed som julemand på 

Arbejdermuseet. 

 
Ringerunden til dimittenderne bliver afviklet i uge 42 eller 43 og RB vil modtage en særskilt 

mail herom. 

 

Datoerne for RB-seminar efter GF2020 bør snarest sættes i kalenderen.  
 

Susanne Both orienterede om, at hun er valgt som bestyrelsessuppleant i PKA.  

 
Orientering 

 

12.0 Regnskab for 2. kvartal 2020 
Regnskab for 2. kvartal 2020 udviser ikke overraskende et stort overskud. Overskuddet er 
på 548 t.kr. og sammenholdt med det budgetterede underskud på 49. t.kr. er resultatet 

dermed næsten 600 t.kr. bedre end budgetteret.  

Den primære årsag til overskuddet er Coronakrisen, hvoraf følger: 

 Et stort mindre forbrug på medlemsarrangementer som følge af aflysning eller 

udskydelse af disse. 

 

 Et knap så stort mindre forbrug på regionsformandens konto og klubtilskud.  

Dertil kommer udgifterne til generalforsamling, som først afholdes i efteråret og derfor 

påvirker 1. halvårsregnskab uforholdsmæssigt positivt. 

Selvom nogle af de aflyste medlemsaktiviteter forventes afholdt i 2. halvår 2020, hvor 
også generalforsamlingen afvikles, så vil det ikke være muligt at indhente alt det forsømte 

og vi forventer derfor et årsresultat, som alt andet lige er bedre end det budgetteret 

underskud på 49 t.kr. 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Hangaard Balslev 

regionsformand 


