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Referat 
 
Deltagere: 

1. Mads Bilstrup, formand 
2. Ditte Brøndum, næstformand 
3. Mie Vode Moll, regionsformand  
4. Rasmus Balslev, regionsformand 
5. Trine Quist, regionsformand  
6. Betina Agger  
7. Charlotte Vindeløv 
8. Oskar Norrhäll 
9. Henrik Mathiasen 
10. Lena Skovgaard 
11. Rikke Janaki Troelsen 
12. Signe Færch  
13. Sisi Ploug Pedersen 
14. Susanne Grove 
15. Tania Larsen Kvist 
16. Sara Johannessen, SDS-forkvinde 
17. Barbara Eysturoy, SDS-næstforkvinde  
18. Marie Pallesgaard Vithen, 1. suppleant 
19. Roar Mohammed Johansen, 2. suppleant 

 
Øvrige: 
20. Magne Vilshammer, sekretariatschef 
21. Trine Funder, kontorleder 
22. Lene Kastaniegaard, kontorleder 
23. Søren Anthon Buhl, administrationschef 
24. Stine Brix, Chef for Politik og Kommunikation 
25. Nicolai Paulsen, politisk konsulent 
26. Henrik Egelund Nielsen, politisk konsulent 
27. Louise Carlsberg Christensen, politisk konsulent 
28. Mette Grostøl, politisk konsulent 
29. Line Hjarsø, Chef for organisation og uddannelse 
30. Mette Bertelsen, konsulent i Organisation og uddannelse 
31. Julie Malling Larsen, konsulent i Organisation og uddannelse 
32. Martin Hans Doctor Skouenborg 
33. Nicolai Paulsen, politisk konsulent 
34. Kitt Larsen, konsulent Region Syd 
35. Linda Havanna Hansen, Journalist og social medier. 
36. Anders Jonassen, administrativ medarbejder (Referent) 
  

HB 1/21, 16.-17. december 
Zoom 
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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 

 
2. Velkommen til den nye hovedbestyrelse 

Vi tog en runde, hvor alle hovedbestyrelsesmedlemmer kunne introducere sig selv 
og deres interesser i HB-arbejdet.  

 
3. Introduktion til DS og bestyrelsesarbejdet 

Hovedbestyrelsen blev introduceret til DS og bestyrelsesarbejdet, med fokus på HBs 
opgaver og bemyndigelse. 

 
4. Beslutning om vedtagelse af forretningsorden for HB 

HB skulle vedtage sin forretningsorden efter indstilling fra DL. 
 
Forretningsorden blev vedtaget, dog med den tilføjelse, at den skal give mulighed 
for, at man, undtagelsesvist og med god grund, skal kunne deltage digitalt på 
møder, der afholdes fysisk. 
 
Derudover blev det besluttet, at vi på HB 2/21 vil diskutere, hvorvidt vi kan lægge 
dagsorden på hjemmesiden. 

 
5. Orientering om Konstituering af DL, FU og Ekstern repræsentation 

HB orienteres om forretningsorden for Daglig Ledelse og Forretningsudvalget.  
HB orienteres også om Daglig ledelses konstituering og DS eksterne repræsentation. 
 
HB tog orienteringerne til efterretning.  

 
6. Beslutning om Konstituering af international koordinationsgruppe 

HB skal udpege tre-fire HB-medlemmer til International koordinationsgruppe 
(udover Ditte Brøndum). 
HB skal også godkende, at socialrådgiver Birthe Povlsen bliver tilknyttet gruppen 
 
Sisi Ploug Pedersen, Charlotte Vindeløv og Trine Quist er valgt til 
koordinationsgruppen.  
 
Tilknytningen af Birthe Povlsen blev godkendt. 
 
HB diskuterede en henvendelse fra en gruppe af frivillige, der gerne ville inddrages 
tættere i det internationale arbejde. Koordinationsgruppen håber på et godt og tæt 
samarbejde med gruppen.  

 
7. Orientering om den aktuelle politiske situation 

HB blev orienteret om en række aktuelle politiske emner: 
 
Ditte Brøndum orienterede om den kommende Barnets lov 
 
Mads Bilstrup orienterede om Hovedloven 
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Mads Bilstrup orienterede om beskæftigelsesområdet og kampagnen ”Mere 
menneske – mindre system.” 
 
Ditte Brøndum orienterede om bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 
I den efterfølgende debat blev det nævnt, at arbejdspladserne ikke får kendskab til 
de arbejdsskadeanmeldelser (erhvervssygdom), som praktiserende læge har pligt til 
at anmelde. Det betyder at arbejdspladsen ingen data har om stresssygemeldinger, 
o.l., men kun om på de arbejdsskader (ulykker), som arbejdspladsen selv har pligt 
til at anmelde. Det skal vi være opmærksomme på.  

 
8. Beslutning om politisk og organisatorisk opfølgning på 

Repræsentantskab2020 
HB skal komme med inputs og beslutte hvordan der følges op på vedtagelser og 
debatter ved Repræsentantskab 2020. 
 
Generelt er evalueringen, at det var et fint repræsentantskabsmøde under de givne 
betingelser. 
 
Derudover havde HB en række pointer, som bliver taget med i sekretariatets 
samlede evaluering. 
 
HB tilsluttede sig FUs forslag til opfølgning på Repræsentantskabets vedtagelser. 

 
9. Orientering om OK21 

HB orienteres af Mads Bilstrup om den seneste udvikling i processen frem mod 
OK21 
 
Mads orienterede om processen frem mod OK21.  

 
10. Beslutning Principper for konfliktstøtte og kernefortælling om konfliktlån 

Spørgsmålet om valg af model for konfliktstøtte (konfliktlån) gav ved OK18 
anledning til udfordringer i kommunikationen mellem DS’ valgte politikere, TR’er og 
medlemmer.  
 
Med henblik på at kommunikationen ved OK21 og frem skal stå klarere, er der 
behov for, at HB vedtager nogle overordnede og retningsgivende principper for 
konfliktstøtte i Dansk Socialrådgiverforening.  
 
Herudover har sekretariatet udarbejdet en kernefortælling om brugen af konfliktlån, 
som supplerer principperne og anvendes internt som baggrundspapir for den 
praktiske formidling. 
 
HB tilsluttede sig de overordnede og retningsgivende principper for konfliktstøtte 
samt kernefortællingen.  
 
Sekretariatet laver et webinar omkring overenskomstsystemet for de interesserede 
HB-medlemmer. Lokalløn gøres til en del af oplægget.  
 
Der kommer et orienteringsarrangement for TR i slutningen af januar.  
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11. Beslutning om Socialrådgiverdage 2021 

HB er overordnet ansvarlig og vært for Socialrådgiverdage 2021 (SD21), som 
afholdes på Hotel Nyborg Strand den 17.-18. november 2021. 
 
HB skulle godkende den overordnede ramme for styring af udviklingsarbejdet frem 
mod Socialrådgiverdage21, herunder processen for udvikling af et spændende 
program. 
 
De overordnede rammer er godkendt.  
 
Henrik Leo Mathieesen, Lena Skovgaard, Signe Færch, Oskar Nörhall er valgt til 
styregruppen.  
 

12. Beslutning om Aktivitetspuljen 
HB skal hvert år godkende, at faggruppernes ubrugte midler for året kan indgå i 
Aktivitetspuljen til næste år.  
 
Faggrupperne kan søge penge fra Aktivitetspuljen tre gange om året til aktiviteter, 
som de ikke har penge til i deres budget. Faggrupper, der har aktiviteter i starten af 
året, ønsker allerede nu at søge. 
 
Indstillingen blev godkendt 

 
13. Drøftelse af vision og strategi 

HB skal drøftede den foreløbige strategi for den politiske vision 2021 – 2024 
Stærkere sammen – for et godt arbejdsliv og socialfaglig stolthed, så de kunne 
skærpe og målrette strategien frem mod vedtagelse af den endelige strategi på HB-
mødet i 2/21 i februar 2021.  
 
Strategien skitserer – i tre afsnit lig den politiske vision - vores foreløbige tanker 
om; 1) hvad der kendetegner situationen vi står i, 2) de største strategiske 
udfordringer vi står overfor, og 3) hvilke mål vi ser for perioden 2021 – 2024.  
 
Efter oplæg fra strategiarbejdets projektledere gav HB gav deres perspektiver på 
situationsbeskrivelse, udfordringer og mål samt deres foreløbige tanker om hvilke 
veje, der kan indfri målene. 
 

14. Eventuelt 
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