Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen for bostøtte og botilbud for
voksne afholdt den 26. oktober 2020
Sted: fra kl. 15:30 til 17:00 – på Teams
Tilstede: Rikke P, Rikke KJ, Kristina, Mette og Helene
Afbud: Lise

1. Referent: Helene - Ordstyrer: Rikke KJ
2. Godkendelse af referat
Godkendt – der er dog ændringer ift. faggruppeuddannelse (kommer under punkt 4).
3. Nyt fra kasseren – herunder økonomi og planlægning af 2021.
Der er ikke noget nyt, men vi skal påbegynde planlægning af 2021; en
generalforsamling samt et webinar.
Vi havde ved indgangen til 2020 kr. 27.550 til arrangementer i faggruppen.
Vi forventer at skulle budgettere med kr. 12-15.000 til et webinar.
Med udgangspunkt i den nuværende situation vurderes det ikke at være realistisk at
planlægge et fysisk foredrag. Desuden er det muligt at nå ud til flere medlemmer ved
at lave online arrangementer.
Dele af budgettet kan også gå til et mere kreativt tiltag – evt. noget promotion af
faggruppen.
4. Opfølgning – hvordan var faggruppeuddannelsen og hvilke erfaringer kunne I
der deltog tage med derfra?
Faggruppeuddannelsen er blevet lavet om til online, og fordelt ud på følgende datoer:
03. 05. og 09.november 2020: Faggruppeuddannelsen.
Flere af faggruppens bestyrelsesmedlemmer har meldt sig på flere af arrangementer.
Opfølgning skal derfor ske ved næste bestyrelsesmøde.
5. Webinar d. 2. november – blot en lille opfølgning
Udfordringer ift. tilmelding – kan ikke gøres via telefon eller tablet. Skal gøres via
computer.
Status: der var i sidste uge 17 tilmeldte til webinaret.
Det undersøges, om det er muligt for f.eks. praktikanter at deltage i webinaret.
Rikke KJ har dagen efter mødet sendt svar til resten af bestyrelsen: ”Det kan de, de
skal bare være medlem og logge sig ind. Kan de ikke få lov til at melde sig til skal de
kontakte DS - der burde ikke være nogen problemer med det. Det gælder i øvrigt alle
der ikke kan melde sig til ting. Så ud med ordet; de studerende kan melde sig til.”
Der er lavet endnu et opslag på Facebook.

6. Evt. og dato for næste møde
Næste møde: tirsdag d. 24.november 2020 kl. 15.30. Mødet foregår på Teams. Rikke P
indkalder via Outlook.
Ved næste møde skal der følges op på webinar og budgettet.

