
Referat bestyrelsesmøde i Faggruppen for bostøtte og botilbud for 
voksne 
Afholdt via Teams den 8. februar 2021 

 

Tilsted: Helene, Mette, Rikke P., Kristina, Rikke K., Tanja, Lise 

 

DAGSORDEN 

1. Referent og ordstyrer  
 

2. Godkendelse af referat  
 

3. Aktiviteter – Vi skulle alle overveje hvilke faggrupper der kunne være relevante for os 
at lave et samarbejde med, i forhold til fremtidige aktiviteter – hvem tænker vi er 
relevante og hvem tager kontakten til dem. Hvad kunne aktiviteten være? 
 

4. Facebook - Vi vil gerne bruge gruppen lidt mere, f.eks. lægge screenshot af vores 
Teams-møder, spørge medlemmerne hvilke aktiviteter de ønsker sig, evt. hvilke emner 
de kunne tænke sig hvis vi skulle lave et webinar og evt. punkter til bestyrelsesmøder. 
Vi bruger Facebook til at fortælle medlemmerne hvad der er sket siden sidst.  

- Herunder evaluering af de opslag der har været siden sidst, har vi fået noget ind? 
 

5. Hvordan gemmer vi dokumenter når Teams ikke er en mulighed? Alle skulle gøre sig 
overvejelser her i forhold til.  
 

6. Evt. og dato for næste møde 

 

REFERAT 

Ad. 1 

Referent: Lise 

Ordstyrer: Rikke K. 

 

Ad. 2 

Referat fra sidste møde godkendes. 

 

Ad. 3: 

Følgende faggrupper findes relevante at samarbejde med i forhold til aktiviteter og 
arrangementer: 

- Faggruppe Handicap 
- Faggruppe Misbrug 
- Faggruppe Hjemløse 



- Faggruppe Integration 
- Faggruppe Kriminalforsorgen 
- Faggruppen Tortur- og Traumebehandlere 
- Fagligt selskab Psykiatrirådgivere 
- Faggruppe Børn, Unge og Familier 
- Faggruppe Alkoholbehandlere 

Temaet for et arrangement skal være det styrende for, hvilke(t) faggruppe(r), der kunne være 
relevant at lave samarbejde med.  

Arrangementet behøver ikke at kunne ”dække” både myndighed og udfører. Nogle 
arrangementer ville have større interesse for den ene ”side”.  

Relevant tema til et arrangement: 

Overgang fra barn til voksen (servicelovens bestemmeler). Gode erfaringer med en god 
overgang. 

Vi har ingen aktuelle arrangementer, men er åbne for forslag. 

 

Ad. 4: 

Inden for de sidste par måneder, har bestyrelsen lagt opslag på Facebook. Der har ikke været 
reaktion fra medlemmer på opslagene. 

Der besluttes, at bestyrelsen fortsat viser ”livstegn” på Facebook i form af referater, billeder 
mv. og samtidig opfordre til, at vi gerne vil have forslag til arrangementer eller til ting, som vi i 
faggruppen skal beskæftige os med.  

Aktuelt vil det være relevant at lave et opslag, hvor vi fortæller, at vi har planer om at lave et 
samarbejde med andre faggrupper om mulige arrangementer.  

 

Ad. 5: 

Afklares samtidig med udarbejdelse af årshjul. Bestyrelsen skal være afklaret på, hvad det er, 
der ønskes at gemmes. 

 

Ad. 6: 

Årshjul 

Vi vil lave et årshjul, der kan give overblik over årets aktiviteter og initiativer – eksempelsvis 
hvor der indkaldes og afholdes generalforsamling. 

Vi vil gerne have et årshjul, der kan præsenteres på generalforsamlingen i maj. 

Beslutning: Årshjul skal udarbejdes på næstkommende bestyrelsesmøde. 

Kristina finder en ”skabelon”. 

 

 



Drejebog for bestyrelsesmedlemmer 

Der er behov for en drøftelse og klarhed på, hvad ”arbejdsrammen” skal være i bestyrelsen: 

- Hvor tit skal bestyrelsen mødes 
- Hvordan skal kommunikationen være imellem møderne 
- Hvordan og hvem melder tilbage fra overordnede henvendelser fra DS 
- …. 

 

Beslutning: Skal drøftes på et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, så eventuelle nye 
bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage i arbejdet. 

 Kan indføres som et fast punkt på årshjulet. 

 

Generalforsamling 

Afholdes den 31. maj. 

 

Næste møde 

22. marts, kl. 15.30 – 17.30 

Dagsordenpunkter: Årshjul 

  Generalforsamling 

Rikke P. indkalder 

 

 

 

 

 


