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Deltagere: Harald Jørgen Pedersen, Katja Hoffmann Barfod, Line Kabell Christoffersen, Maria 
Kumari Lauridsen, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Anni Jessen Spiele, Maria Lund, Rikke Terney, 
Marie Vithen, Rikke Troelsen, Cathrine tovborg-Jensen, Sabrina Ramshart Kahlke, Birgit 
Larsen, Mette Sode Hansen, Susanne Both og Rasmus Hangaard Balslev 
 
Afbud: Dennis O’Brien og Malene Sandie Hanen Thackrah  
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden    
 
2.0 Opfølgning på REP20 – beslutning 

DS Repræsentantskab holdt møde den 20. og 21. november 2020 og besluttede 
her både rammer og retning for DS’ arbejde i de kommende 2 år. 
 
Som opfølgning på forløbet før og under REP20 kommer de delegerede til REP20 
med tilkendegivelse af deres oplevelser samt anbefalinger til, hvad der kan gøres 
endnu bedre frem mod REP22. 
 
Herefter drøfter og beslutter RB, hvordan den frem mod REP22 kan arbejde 
videre med lov- og vedtægtsændringer vedrørende særligt: 
 

• Frikøbte regionale næstformænd. 
• En sektion for akademiske socialrådgivere. 
• Medlemmer, der som følge af deres ansættelsesforhold er påtvunget 

medlemskab af anden overenskomstbærende organisation. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB evaluerer på REP20 og træffer beslutning om det fortsatte 
arbejde med lov- og vedtægtsændringer. 
 
Rasmus indledte med at orientere om formandskabets besøg på RB-mødet i 
februar og ønsket om at drøfte DS’ struktur, herunder forslaget om 
regionsnæstformænd. 
 
Derefter fulgte en evaluering af afviklingen af REP20 med henblik på 
tilrettelæggelse af REP22. RB var enige om, at afviklingen i virtuelt regi gik over 
forventning. Ikke desto mindre var det en smule tungt og hektisk henset til der 
foregik debat både på skærm og chat. På chatten var tonen nogle gange lidt hård 
og til tider indforstået. Desuden var det fysiske samvær en stor mangel, men 
muligheden for at deltage fysisk i mindre grupper var en god erstatning. Endelig 
blev følgende konkrete forslag fremsat: 
 

• Mere tid til møder i delegationerne. 
• Kombination af mulighed for at deltage enten fysisk eller virtuelt skal 

overvejes fremadrettet. 

DS Region Øst 
15. december 2020 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: mandag den 14. december 2020, kl. 9.00 til 16.00 

Sted: Video https://zoom.us/j/96534592256?pwd=VUlxWU11ekh4YlltZmR1SFJIOTJidz09  
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• Bedre afstemning af forventningerne til de forberedende arbejdsgrupper. 
• Virtuel talerstol især af hensyn til de nye repræsentanter. 

 
Rasmus afsluttede evalueringen med en tilkendegivelse om, at en bedre 
forberedelse bl.a. kan ske ved, at RB allerede nu påbegynder arbejdet med at 
forberede dagsordener til REP22, herunder: 
 

• Frikøbte regionale næstformænd. 
• En sektion for akademiske socialrådgivere. 
• Medlemmer, der som følge af deres ansættelsesforhold er påtvunget 

medlemskab af anden overenskomstbærende organisation.  
 

Drøftelse: 
Der var enighed om at arbejde videre med punkterne, men til gengæld ikke helt 
enighed om hvordan. Begrundelserne for forslagene skal dog styrkes og 
politikerskolen er en oplagt mulighed for en grundig organisatorisk debat. 
 
Desuden blev også følgende dagsordenspunkter foreslået som en del af RB’s 
forberedende arbejde op til REP22: 
  

• Muligheden for at kræve ekstraordinær urafstemning i forhold til 
fuldtidsfrikøbte politikere. 

• Ressourcefordelingen DS’ enheder imellem. 
 
Beslutning: 
Henset til at der ikke var konsensus om, hvordan der arbejdes videre med 
dagsordenerne til REP22 blev beslutning herom udskudt til et senere RB-møde. 
   

3.0 Planlægning af Region Øst’ aktiviteter i 2021-2022 – beslutning 
Med afsæt i den af generalforsamlingen vedtagne aktivitetsplan for Region Øst for 
2020-2022 samt de af REP22 vedtagne udtalelser drøftes og besluttes, hvilke 
aktiviteter, herunder medlemsarrangementer, som RB skal indgå i og tilbyde 
medlemmerne i 2021 og 2022. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB drøfter og beslutter Region Øst’ medlemsaktiviteter for 2021 
og 2022. 
 
RB gik i arbejdsgrupper for drøftelse af forslag til medlemsaktiviteter og 
arbejdsgruppernes konkrete forslag til aktivitetsplanen temaer vedlægges som 
bilag til referatet. 
 
Af mere generelle tilbagemeldinger kom følgende: 
 

• Vi skal være skarpere på målgrupperne i invitationerne. 
• Temaerne skal så vidt muligt være af relevans for hele faget. 

 
Beslutning: 
RB’s idéer og forslag bearbejdes og bringes så vidt muligt ind i et årshjul for 
medlemsaktiviteter for de kommende 2 år og stillingtagen hertil vil ske på 
kommende RB-møder. 
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4.0 Status på Region Øst’ facebookgruppe – drøftelse 
Region Øst’ facebookgruppe har snart 4 år på bagen og tæller i dag 2.100 
medlemmer, der bor eller arbejder i øst for Storebælt, svarende til 25% af 
medlemsskaren. 
 
På mødet gør RB status på gruppens aktivitetsniveau og drøfter dels om der er 
anledning til nye tiltag, herunder kampagner og optagelse af DS-medlemmer 
uden for Region Øst, og dels regionsbestyrelsesmedlemmernes rolle i gruppen. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB evaluerer på Region Øst’ facebookgruppe med henblik på det 
fremadrettede arbejde med gruppen. 
 
Drøftelse: 
Rasmus indledte med at orientere om aktiviteterne i facebookgruppen og 
muligheden for at åbne gruppen op for fx HB-medlemmer. 
 
RB havde forskellige synspunkter vedrørende dels brugen af gruppen som 
reklame for kandidaturer til DS’ politiske poster, herunder RB, og dels muligheden 
for at åbne gruppen for andre. Foranlediget heraf blev det besluttet, at begge dele 
behandles på RB-mødet i januar. 

 
5.0 Folkemødet Bornholm 2021 - beslutning 

Region Øst har i en årrække deltaget aktivt i Folkemøde Bornholm og givet 
økonomisk tilskud til medlemmer, der har villet påtage sig en aktiv rolle i 
debatterne og DS’ synlighedsindsats. I lyset af Corona beslutter RB, om Region 
Øst skal gentage invitationen og konceptet fra tidligere år. 
 
Udgifterne udgør diæter og transport og i perioden 2016 til 2019 har den 
gennemsnitlige udgift pr. deltager været 1.900 kr.  
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter, om Region Øst igen i 2021 skal invitere et antal 
medlemmer til at deltage i Folkemøde Bornholm med økonomisk tilskud. 
 
Beslutning: 
Hvis det bliver muligt at sende en delegation til folkemødet, vil vi følge samme 
koncept som tidligere. Invitation afventer dog, at vi ved nærmere om, hvordan 
folkemødet løber af stablen. 
 
Desuden undersøges det, om Folkemøde på Møn holdes igen i 2021 med henblik 
på stillingtagen til på ny at stille op med en stand på mødet. 

 
6.0  HB-mødet den 16. og 17. december 2020 

Der fremkom en enkelt bemærkning til punktet vedrørende konstituering af DS’ 
internationale udvalg, som synes som en lukket proces. 

 
Eventuelle yderligere bemærkninger tages pr. mail efter mødet. 

 
7.0 Eventuelt 

Dimissionerne står for døren og vi skal undersøge mulighederne for at være til 
stede på den ene eller anden måde. 
 
Vi forsøger at hente dokumentation for personalegennemstrømningen via vores 
tillidsfolk som et strategisk våben mod et bedre arbejdsmiljø. 
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Vi påbegynder allerede nu de strategiske overvejelser om udpegning af 
konfliktområder. 
 
Der er oprettet FH-afdelinger i Bornholm, Vestsjælland og Hovedstaden. De 
resterende i Storstrøm og Østsjælland bliver oprettet de nærmeste dage. Vi er 
repræsenterede i Vestsjælland og Hovedstaden og har en kontaktperson på 
Bornholm. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


