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Referat af bestyrelsesmøde mandag  
Afholdt den 8.februar 2021 på Zoom 
 
Deltagere: Mark Hinchely, Tommy Vitcetz, Rikke Borg Johannesen, Ea Lundsteen og  
Eva Marianne Terkelsen 
 
Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Kort ”Tjek ind” 
3. Opfølgning på generalforsamling (Arbejdsplan / Årshjul er i punkt 4) 
4. Forventningsafstemning (herunder input til evt. forretningsorden): 

•  Hvad forventer vi af hinanden – hvordan arbejder vi i bestyrelsen 
5. Økonomi 
6. Status på opgaver og arbejdsplan / Årshjul fra GF 

Foreløbig arbejdsplan (resten af 2021): 
• Hvad vil/ kan vi prioritere?  
• Hvem er ansvarlige for dem / nedsætte arbejdsgrupper  

Temadagen med Per Isdal (05-03-2021)?  
Temadagen med Dorte Birkmose (03-06-2021)? 
Sommertræf på Bjørnø?  
o Datoer,  
o program,  
o formål mv. 
Socialrådgiverdage (17.+18. november 2021)? 
o Kan vi alle deltage? 
o Kan nogle af os få en workshop med og dermed skaffe en gratis adgang 
o Hvad skal vi have med 
o Konkurrence: Alle medlemmer af sektionen opfordres til at komme forbi standen og 

hilse på og får så et lod i bowlen og kan vinde en præmie 
Det giver os en mulighed for en samtale med hver enkelt og dermed lærer vores 
medlemmer bedre at kende 

o Julefrokost – i forlængelse af Socialrådgiverdage? 
Aktivering af medlemmerne? 
Netværksgrupper? 
Digitale/ Virtuelle medlemsarrangementer / ”fredagsbar”? 
Opdatering af velkomstbrev  
Nyhedsbreve?  

7. Kommende opgaver på længere sigt? 
o Hvem er ansvarlige for dem / arbejdsgrupper  

8. Facebook og LinkedIn: Vil vi bruge dem – og hvordan vil vi bruge dem? 
• Bestyrelsens Facebook-gruppe  
• Sektionens Facebook-gruppe 
• Sektionens LinkedIn-profil 

o Gruppefoto a la Corona = manipuleret af individuelle fotos 
 

9. Kommende møder – herunder aftale møder resten af året  
• Mandag 08-03-2021 fra 10-16 – I DS´s lokaler i Toldbodgade (hvis det er muligt) 
• Mandag 12-04-2021 fra   9-15 – På Zoom 
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• Mandag 17-05-2021 fra 10-16 – I DS´s lokaler i Roskilde (hvis det er muligt) 
 

10. Evt. 
 
Referat af mødet den 08-02-2021 

Nr. Emne Beslutninger, information mv. 

1 Valg af ordstyrer og referent Eva er ordstyrer, Tommy er referent  

2 Tjek ind  Intet at bemærke  
 

3 Opfølgning på 
generalforsamling  

Det samlede indtryk fra generalforsamlingen er at:  
- Der var opbakning til et bredt mandat jf. 

årshjulet.  
- Erfaringen siger at der begrundes kort de valg der 

træffes  
- Mette gjorde det rigtigt godt og programmet var 

godt sat sammen.  
- Der opleves en opbakning og en tilgang til at vi 

som selvstændige er en ligeværdig sektion med 
de andre. 

- Der er 3 fokus i sektionen. 1. at skabe netværk 
og spare. 2 at få støtte til at være selvstændig og 
få redskaber til det. 3 at arbejde med synlighed 
og anerkendelse af de selvstændige.  

- Det virtuelle gav nogle muligheder for at støtte 
deltagelse for flere medlemmer – der skal være 
fokus på at fremtidige møder kan understøttes 
både fysisk og virtuelt  

- Der er 83 medlemmer af sektionen, en stor del af 
dem har både et selvstændigt virke og en 
ansættelse sideløbende 

4 Økonomi  - Per Isdal er udsat på ubestemt tid, grundet 
Corona.  

- Deloittes – der er ved at blive undersøgt hvad 
sektionen skal varetage af udgift samt hvad DS 
varetager 

- Rikke overtager kasser rollen når regnskabet til 
og med generalforsamlingen er afsluttet.  

5 Forventningsafstemning 
(herunder input til evt. 
forretningsorden) 

Der udarbejdes en proces der arbejdes videre på:  
- Det er vigtigt at bestyrelsen er bemandet af folk 

der gør det fordi der er en interesse. Der er 
forventning om en respons, men ikke en aktiv 
deltagelse 24/7 

- Den afsatte tid til møder og aktiviteter prioriteres, 
medmindre der dukker akutte og uforudsigelige 
opgaver og hændelser op.  

- Der indarbejdes deadline / forventning for 
tilbagemelding i henvendelser bestyrelsen 
imellem  
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Nr. Emne Beslutninger, information mv. 

- Der sættes fokus på at få tidsopdeling på punkter 
til dagsordner således de i fællesskab kan 
overholdes.  

- Der skabes plads til onlinemøder af ca. 4 timers 
varighed, så det ikke udelukkende er hele dage.  

- Der nedsættes arbejdsgrupper i fht de konkrete 
opgaver og arrangementer, hvor der defineres en 
økonomisk handlerammer og gruppen har dermed 
frit handlerum under rammen.  

- Referater bliver automatisk godkendt 8 dage efter 
udsendelse fra mødet og deles derved med 
sektionens medlemmer på hjemmesiden. 

- Der tildeles opgaver ud fra det samlede antal 
medlemmer i bestyrelsen uanset deltagelse eller 
ej i møder. Man har ansvar for at byde ind med 
opgaver inden mødet (i tilfælde af at man selv er 
forhindret i at deltage i mødet) i fald det ikke sker 
kan opgaverne fordeles på mødet.  
Man har pligt til at gøre indsigelse omkring 
opgavefordeling, ved modtagelse af referatet, i 
fald man ønsker det anderledes.  

- Der holdes møde, når der holdes møde, i fald 
man har behov for at handle slå kameraet fra, 
ved onlinemøder 

- Der holdes løbende pauser.  
- Vi hjælper hinanden med at blive i mødet  
- Der kortlægges interesser, kompetencer og 

motivation 
- Snakken fortsættes på næste møde.   

6 Status på opgaver og 
arbejdsplan / Årshjul fra GF 
Foreløbig arbejdsplan 
(resten af 2021): 
Hvad vil/ kan vi prioritere?  
Hvem er ansvarlige for dem / 
nedsætte arbejdsgrupper 

- Skal vi have fokus på at invitere andre sektioner 
så vi deler udgiften og kan skabe et større 
arrangement. 

 Temadagen med Per Isdal (05-
03-2021)?  

- Udsættes på ubestemt tid grundet Corona. 
- Skydes til foråret næse år  
- Ea tager fat i de andre grupper (ledersektionen) 

for at aftale om de vil være med. 

 Temadagen med Dorte 
Birkmose (03-06-2021)? 

- Eva kontakter i forhold til at høre om datoen 
fastholdes  

- Arrangementet tilpasses efter Corona 
restriktioner, i værste fald afholdes det delvist 
online / fysisk.  

- Den oprindelige aftale med DB er at det afholdes i 
Odense (Eva kontakter DB om hun er med på at 
rykke det til Bjørnø, så det indgår i vores 
sommertræf 2021) 
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Nr. Emne Beslutninger, information mv. 

- Ea kontakter de andre sektioner (ledersektionen) 
i forhold til om de vil være med.  

 Sommertræf på Bjørnø?  
Datoer, program, formål mv. 

- Formålet er at styrke netværket medlemmerne 
imellem samt skabe et relevant fagligt indhold. (I 
år vil forsøge at få ledersektionen med til den 
faglige del) 

- Skal der være overnatning med aktivitet dagen 
efter?  

- Dorte kunne være arrangementet på dag 1.  
- Ledersektionen inviteres med til dag 1 med Dorte 

Birkmose og netværk, det efterfølgende arr. er 
kun for sektionen af selvstændige.  

- Et arrangement for Sjæl, Sind og Faglighed  
- Fastsættes til 03-06 og 04-06 
- Arbejdsgruppe: Eva, Tommy, Mark, Ea. Eva 

Tovholder  
- Der kan være et deltager-max på 60 personer i 

Bjørnø Beboerhus.  
- Der afholdes bestyrelsesmøde aftenen før altså 

den 02.06 

 Socialrådgiverdage (17.+18. 
november 2021)? 
Kan vi alle deltage? 
Kan nogle af os få en workshop 
med og dermed skaffe en gratis 
adgang 
Hvad skal vi have med 
Konkurrence: Alle medlemmer 
af sektionen opfordres til at 
komme forbi standen og hilse 
på og får så et lod i bowlen og 
kan vinde en præmie 
Det giver os en mulighed for en 
samtale med hver enkelt og 
dermed lærer vores medlemmer 
bedre at kende 

- Det er et faktum at vi deltager så vi skal blive 
enige om hvordan og hvad vi får ud af det.  

- Bestyrelsen deltager på dagene.  
- Arbejdsgruppe: Ea, Tommy, Mark, Rikke. Ea er 

tovholder  
- Bestyrelsesmøde afklares til afholdelse før eller 

efter dagene.  
- Der ligges op til julefrokost i forlængelse af 

socialrådgiverdagene.  
- Der betales for deltagelse i dobbeltværelser men 

differencen i fht evt. enkeltværelse, betales af 
bestyrelsens medlemmer. Tommy ønsker (eget) 
dobbelt værelse og betaler selv halvdelen. Mark 
ønsker enkelt værelse og betaler differencen. Ea 
ønsker enkeltværelse og betaler selv differencen. 
Rikke og Eva vælger fælles dobbeltværelse.   

- Der findes en Gimmick fx tshirts eller noget som 
vi selvstændige kan have på.  

- Der ligges op til selvstændig workshop.  

 Julefrokost – i forlængelse af 
Socialrådgiverdage? 
 

- Lægges i forlængelse af socialrådgiverdage  

 Aktivering af medlemmerne? - Der udarbejdes en mail med en lille præsentation 
af medlemmerne, hvor der ligeledes opfordres til 
at de sender en beskrivelse retur på mail eller til 
bestyrelsen  

- Det deles lige ledes på Facebook.   

 Netværksgrupper? - Skydes til næste møde 
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Nr. Emne Beslutninger, information mv. 

 Digitale/ Virtuelle 
medlemsarrangementer / 
”fredagsbar”? 

- Skydes til næste møde 

 Opdatering af velkomstbrev  - Skydes til næste møde 

 Nyhedsbreve? - Der sendes en nyhedsmail efter møderne til 
medlemmerne.  

- Denne lægges på Facebook ligeledes  

7 Kommende opgaver på 
længere sigt? 

- Skydes til næste møde 

 Hvem er ansvarlige for dem / 
arbejdsgrupper 

- Skydes til næste møde 

8 Facebook og LinkedIn: Vil vi 
bruge dem – og hvordan vil 
vi bruge dem? 

 

 Bestyrelsens Facebook-gruppe  Gruppen lukkes – kommunikationen sker på mail. 

 Sektionens Facebook-gruppe - Der ryddes op i gruppen så vi udelukkende har 
medlemmerne af sektionen i gruppen  

- Der sendes en servicemeddelelse ud med 
anmodning at kommentar fra medlemmerne  

- Den nuværende formålsbeskrivelse fastholdes.  
Velkommen til Facebook siden for Sektionen for 
Selvstændige Socialrådgivere i DS. Formålet med 
denne side er: 
- at skabe en platform hvor selvstændige 
socialrådgivere kan netværke. 
- drøftelse af det at have en virksomhed og være 
selvstændig socialrådgiver 
- drøftelse af hverdagen som selvstændig 
socialrådgiver i DS herunder fx, revision, 
virksomhedsform, løn, fondsøgning osv. 
- efterlysning af kompetencer til opgaver 
- deling af erfaring vi tænker kan komme vores 
selvstændige kollegaer til gode 
- skabe forståelse for feltet som selvstændig 
socialrådgiver i DS 
Dette er ikke en side, der har til formål at drøfte 
lovgivningen inden for de forskellige områder, da der 
er Facebook-grupper, der varetager dette formål. 
Vi opfordrer vores medlemmer til at rette 
henvendelse til os hvis i har ideer til relevante emner 
der kræver Sektionens opmærksomhed. 
De bedste hilsner bestyrelsen” 
- Der snakkes videre næste gang.  

 Sektionens LinkedIn-profil 
Gruppefoto a la Corona = 
manipuleret af individuelle fotos 

- LinkedIn slettes  
- Der sendes et billede til Ea så der laves et 

bestyrelsesbillede  
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Nr. Emne Beslutninger, information mv. 

9 Kommende møder – 
herunder aftale møder 
resten af året  

 

 Mandag 08-03-2021 fra 10-16 – 
I DS´s lokaler i Toldbodgade 
(hvis det er muligt) 
Ellers hos Rikke 

 

 Mandag 12-04-2021 fra   9-15 – 
På Zoom 

 

 Mandag 17-05-2021 fra 10-16 – 
I DS´s lokaler i Roskilde (hvis 
det er muligt) 

 

 Den 02-06-21 på Bjørnø kl. 
18.00 – 22.00 

 

 Møde omkring socialrådgiver 
dage i november  

 

   

 Aktioner 

Aktion Hvem Status / deadline 

Referat deles med bestyrelsen så den kan sendes 
ud  

Tommy  15-02-21 

Der tages kontakt til de andre faggrupper i forhold 
til temadage med Per Isdal og Dorte Birkmose  

Eva / Ea 08-03-21 

Der sendes en meddelelse på Facebook vedr. 
aktive medlemmer i gruppen  

Tommy  15-02-21 

Der sendes en mail til medlemmerne med en lille 
præsentation af bestyrelsen, samt opfordring til at 
medlemmerne selv præsenterer sig – der 
udarbejdes en skabelon 

Ea / Eva  08-03-21 

   

   

   

 


