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Deltagere: Katja Hoffmann Barfod, Susanne Both, Malene Sandie Hansen Thackrah, Anni 
Jessen Spiele, Birgit Lone Larsen (indtil kl 17), Toni Hauch Hansen Djurhuus, Marie Pallesgaard 
Vithen, Rikke Troelsen, Mette Sode Hansen, Maria Kumari Lauridsen, Sabrina April Ramshart 
Kahlke, Cathrine Tovborg-Jensen, Line Kabell Christoffersen, Dennis O’Brien og Rasmus 
Hangaard Balslev 
 
Afbud: Rikke Terney 
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden 

Rasmus indledte med at orientere om nyt siden sidst, herunder: 
 

• Sagen i Guldborgsund Kommune og DS’ perspektiv herpå. 
• Advarsel givet til en TR i Gribskov Kommune, som DS finder særdeles 

uberettiget. 
• DS’ deltagelse i dimissionerne på skolerne i en coronatid. 

 
 Dagsordenen tilføjes desuden et punkt for drøftelse af HB’s dagsorden  
 
2.0 Dialog med DS’ sekretariatschef og kommunikationschef (drøftelse) 

Sekretariatschef Magne Vilshammer og chef for politik og kommunikation, Stine 
Brix, deltager i mødet med henblik på at præsentere sig og indgå i dialog med 
regionsbestyrelsen om bestyrelsens/regionens forhold til DS centralt og dens rolle 
og muligheder i DS’ kommunikationsstrategi. 
 
Drøftelse: 
Efter en præsentation af Magne og Stine drøftedes samarbejdet med sekretariatet 
og især politik og kommunikation, herunder RB’s ønske om øget 
kommunikationsopmærksomhed på regionale aktiviteter og medlemssager med 
henblik på øget synlighed og tydeliggørelse af engagementsmuligheder. Desuden 
blev muligheden for at udbrede viften af medlemsprofiler, der benyttes til at 
profilere DS også nævnt. 
 
Endvidere kan RB med fordel overveje kommunikationsmæssige tiltag i selve 
planlægningen af medlemsaktiviteter. 
 
Endelig pågik der en drøftelse af fagbladets profil. 
 

 
3.0 Årshjul for medlemsaktiviteter 2021-2022 (beslutning) 

DS Region Øst 
29. januar 2021 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: onsdag den 27. januar 2021, kl. 16.00 til 20.00 
 
Sted: Zoom  
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Regionsbestyrelsen (RB) skal beslutte et vejledende årshjul for medlemsrettede 
aktiviteter i 2021 og 2022. Til dette er der vedlagt et udkast, som er blevet til på 
baggrund af Region Østs aktivitetsplan og RBs brainstorm på mødet i december. 
 
Udkastet præsenteres nærmere på mødet, hvorefter RB bedes komme med 
forslag til ændringer og tilføjelser fsva. aktiviteternes indhold og placering i 
årshjulet. 

 
Endelig bedes RB-medlemmerne melde sig til at tilrettelægge aktiviteterne for 
2021 nærmere. Der vil på mødet være en proces, hvor man efter interesse 
melder sig i forskellige grupper. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender vejledende årshjul for medlemsaktiviteter for 2021 
og 2022 og beslutter, hvem der forestår tilrettelæggelsen af aktiviteterne i 2021. 
 
Drøftelse: 
Rasmus indledte med at forklare overvejelserne bag udkastet til årshjul for 
medlemsaktiviteter samtidig med en opfordring til RB-medlemmerne om enten at 
melde sig til planlægningen af aktiviteterne eller deltage i disse for en stærkere 
profilering af bestyrelsen. 
 
Susanne efterspurgte de forslag til medlemsaktiviteter, som blev drøftet på det 
første RB-møde efter generalforsamlingen, herunder Bekendtgørelse om psykisk 
arbejdsmiljø og LGBT+-arrangementer.  
 
Flere tilkendegav et ønske om at tydeliggøre arbejderbevægelsens historie og 
sejre på OK21-mødet og foreslog, at også ligestillingsperspektivet med Astrid 
Elkjær blev bragt ind i arrangementet. Endelig blev det foreslået at holde virtuelle 
drop-in-arrangementer undervejs i OK21. 
 
Beslutning: 
For så vidt angår et arrangement i relation til Bekendtgørelsen om psykisk 
arbejdsmiljø afventer en endelig stillingtagen hertil, at medarbejderne i DS får en 
introduktion til bekendtgørelsen. 
 
Et eventuelt medlemsmøde arrangeret i fællesskab med borgergrupper afventer 
et kommende møde mellem regionsformanden (og evt. interesserede RB-
medlemmer) og repræsentanter fra Den Sociale Modstandsbevægelse. 
 
Susanne og Rasmus drøfter desuden mulighederne for at udbyde medlemsmøder 
om LGBT+ målrettet socialrådgivere, alternativt med et mere generelt perspektiv 
i samarbejde med andre faglige organisationer. 
 
Endelig tilkendegav RB-medlemmerne, hvilke aktiviteter de ønsker at forestå 
tilrettelæggelsen af. 
 
Årshjulet bliver opdateret i overensstemmelse med beslutningerne og sendt ud 
sammen med referatet. 

 
4.0 Kriterier for Region Øst’ facebookgruppe (beslutning) 

På regionsbestyrelsesmødet i december var der en drøftelse omkring Region Østs 
facebookgruppe, herunder diskussion om hvorvidt kriterierne for optagelse bør 
udvides og hvorvidt opslag fra kandidater til DS’ politiske poster bør accepteres. 
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Det blev konkluderet, at disse spørgsmål sættes konkret til beslutning på mødet i 
januar. 

 
I dag optages kun medlemmer i Region Øst samt ansatte i DS. Der foreligger 
ingen regler omkring valgopslag. 

  
Det indstilles fra regionsformanden: 
 
1. At alle hovedbestyrelsesmedlemmer i DS får adgang til Region Østs 

facebookgruppe. Dette for at styrke HB-medlemmernes viden om aktiviteter 
og diskussioner i organisationen, hvilket kan styrke deres repræsentation af 
alle landets DS-medlemmer. Med tilladelsen vil følge en retningslinje for HB-
medlemmerne om, at kun medlemmer i Region Øst må deltage aktivt i 
gruppens debatter. 
 

2. At kandidaters opslag om deres opstilling til politiske poster i DS accepteres. 
Dette for at øge medlemmernes opmærksomhed på de politiske valg i DS, her 
under deres forståelse af hvem og hvad der er på spil. Med accepten følger en 
retningslinje for politiske kandidater om, at de kun må lave ét opslag pr. valg, 
og at selve valgdebatten henlægges til særskilte valgsider på facebook eller 
Region Østs generalforsamling. 

 
Indstilling: 
Det indstilles, at RB godkender kriterierne for udvidet optagelse i Region Øst’ 
facebookgruppe og opslag fra kandidater til politiske poster i DS. 
 
Drøftelse: 
Det blev foreslået, at regionens facebookgruppe også åbnes for RB medlemmer i 
andre regioner. 
 
Beslutning: 
Med et stort flertal besluttede RB, at såvel HB-medlemmer som medlemmer af de 
andre regionsbestyrelser kan få læseadgang til Region Øst’ facebookgruppe.  
 
Med et mindre flertal besluttede RB desuden, at kandidater en enkelt gang kan slå 
deres kandidatur politiske poster i DS op på regionens facebookgruppe. 
 

5.0  HB-mødet den 1. og 2. februar 2021 – orientering 
 Følgende punkter på HB-dagsordenen blev drøftet: 
 

• Valgprocessen for konstituering af en næstformand under 
næstformandens barselsorlov. 

• Beslutning om ledercoaching til ledermedlemmer 
• Beslutning om godkendelse af nye SDS-vedtægter 

 
Desuden gav Susanne udtryk for et ønske om mere udførlige referater.  
 
Endelig blev DS’ udmeldinger vedrørende tvangsadoption drøftet. 

 
6.0 Eventuelt 
 Diverse.  
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Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


