
Referat af bestyrelsesmøde i faggruppen fagbevægelsens socialrådgivere 
Afholdt den 10.november 2020 via Teams 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 
Dagsorden ændret og godkendt. Referat godkendt. 
 

3. Vores profil – hvem er medlem af faggruppen (fra afdelinger, forbund osv.). Stine 
medbringer en opdateret liste over medlemmerne.  
På seminaret blev der sagt følgende, som vi kan diskutere: ”Hvad er vores 
berettigelse?” ”Skal vi finde de medlemmer, der ikke er med? Hvordan gør vi det?” Der 
blev foreslået en temadag om faggruppens profil.  
 
Der er ikke, på grund af Covid-19, grundlag for en temadag aktuelt og i bestyrelsen 
mener vi ikke det er et emne der er relevant som web-udgave. Bestyrelsen har ideer til 
temadage og vil arbejde videre med dette – blandt andet med involvering fra 
konsulenter i DS som tovholder. Desuden vil bestyrelsen være afventende i forhold til 
gode ideer fra faggruppens medlemmer. 
 

4. Hvem er regionsansvarlige? 
 

Det er lidt uklart hvem der er regionsansvarlige, Helle skriver til DS og beder om at 
regionerne ændres på hjemmesiden. Efterfølgende efterlyses nye regionsansvarlige via 
maillisten. 
 

5. Høringer - Der er to, der har meldt sig ift. høringer (Eske fra Dansk El forbund og Lone 
Kidmose fra BUPL). Det er aftalt, at vi fortsat sender høringer ud til hele faggruppen, så 
alle har mulighed for at give feedback. De to, der har meldt sig, har en ekstra 
opmærksom på at besvare høringer.  
 
Det aftales at alle høringer sendes til hele maillisten men at Eske og Lone tager ansvar 
for at give svar i videst mulige omfang – også på trods af korte frister. Alle eventuelle 
svar kan sendes til Formand Stine Pallisgaard, der samler svaret og sender det ind som 
et samlet svar fra faggruppen. 
Den enkelte er naturligvis fortsat fri til at give svar i egenskab af ansat i en forening, 
privat person eller som socialrådgiver og medlem i DS. 
 

6. Tilføjelser til drejebogen 
 
Der er lavet tilføjelser i drejebogen og alle medlemmer opfordres til at gå ind og læse 
drejebogen – både i forhold til at arrangere seminarer eller temadage. 
Drejebogen ligger tilgængeligt på; https://socialraadgiverne.dk/wp-
content/uploads/2020/08/2020-08-FG-Fagbevaegelsen-ForslagTilSeminarDrejebog.pdf 
 

7. Problemer med maillisten 
 
DS er i gang med at skifte til en anden mailløsning, og det nye skal snart være oppe og 
køre. Vi får besked så snart en løsning er nært forestående… 
 

8. Vedtægtsændringer (er sendt til DS) 
 
Vedtægterne findes på; https://socialraadgiverne.dk/wp-
content/uploads/2020/10/Vedtaegter-FG-Fagbevaegelsen-2020.pdf 
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9. Evalueringer fra seminarerne. Hvordan bruger vi dem bedst? 
 

Der er mange elementer i evaluering… Hvis vi skal dele evalueringerne med faggruppen 
på landsplan, kan kvaliteten af evalueringen måske højnes…  
Vi taler om at bestyrelsen måske kan bede om en konkret evaluering fra 
arrangørgruppen og forligte dem til at melde noget tilbage til os på skrift. Det relevante 
vil være noget om proces og indhold og hvad der er brugbart i hverdagen fra 
seminaret. Ønsket skrives ind i drejebogen. 
 

10. Nyt fra formanden 
 
Stine deltager som oplægsholder i et onlinemøde om værdig sagsbehandling for alle 
socialrådgivere og opfordrer til at vi får så mange som muligt til at deltage. 
 
Stine er desuden deltager i en ressourcegruppe der handler om; mere menneske – 
mindre sagsbehandling 
 

11. Økonomi 
 
Der er aktuelt et overskud på kontoen, men eftersom der er vilje i DS til at vi under alle 
omstændigheder, ved ansøgning fra aktivitetspuljen, vil få vores overskud fra 2020 
tilbage, er vi ikke så bange for at sende pengene tilbage til DS. Vi kunne dog overveje 
at indkøbe et antal fagbøger til uddeling blandt faggruppens medlemmer som teaser/ 
opvarmning til en kommende temadag som bestyrelsen barsler med. 
 

12. Evt.  
Stine læser op fra en opfordring fra DS – hvad laver vi i faggruppen… Kort præsentation 
på video. Lone vil tage det op med sine lokale kolleger og sender direkte ind til DS. 
 
Lone beder om at listen på faggruppens medlemmer deles i bestyrelsen, Stine vil 
undersøge om det er ok i forhold til gældende lovgivning – herunder GDPR. 

 


