
Referat fra Bestyrelsesmøde i Faggruppen Fagbevægelsens 
Socialrådgivere 
Afholdt den 30.marts 2021 kl. 10.00-14.00 via Teams. 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 
Dagsorden godkendt. Referat godkendt. 
 
3. Økonomi  
 
Årsregnskab er sendt rundt. Der er givet julegave til alle medlemmerne. Der er blevet givet 
stort tak for gaven. Regnskabet for det nye år: er det samme som vi plejer, ca. 36.000 kr. det 
kommende år. Der er, på grund af Covid-19 fortsat ikke muligt at planlægge forårsseminar 
eller temadage.  
Der er stillet et forslag: Har faggruppen mulighed for at søge et beløb til hyggearrangement, 
når det er muligt efter corona restriktioner, så faggruppemedlemmer kunne mødes i deres 
lokalgruppe? Som motivation, forslag; 100 kr. pr. person. Hvis fysisk møde skal afholdes, skal 
corona restriktioner overholdes, og der skal fremsendes dokumentation og gruppebillede. 
Eske: God ide, men der skal også være fokus på at der skal være mulighed for at vi kan 
afholde seminarer og temadage, når corona vaccinationerne er overstået.  
Helle S; Det er en opfodring til at man samles i lokalgrupperne 
Eske; Tilføjer at det så skal være fokus på at man følger en dagsorden, hvor man bl.a. skal 
komme med tilbagemelding til bestyrelsen om temadage og mulige emner  
Lisbeth; God ide, at danne en form 
Konkret bliver det muligvis først muligt til efteråret. Eske udarbejder en dagsorden forslag og 
sender til Lone, som sender det med ud med referatet.  
 
Lisbeth fortæller angående økonomi, at der er 209,40 kr. til bestyrelsesmøde, der skal bruges 
ved kommende fysiske bestyrelsesmøde  
 
4. Fremtidige seminarer? 
 
Fra seneste referat; 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. Dette er forsøgt tilrettet. Vi skal forsøge at inddrage Homer.  
Helle, vil gerne følge op på Regionsansvarlige.  
 
Det er Københavner gruppen, der står for planlægning af efterårsseminaret 2021, da der ikke 
kunne afholdes forårsseminar i 2021.  
Vi skal være opmærksomme på at der skal afholdes Generalforsamling foråret 2022.  
 
Stine; Orientere om webinar – seniorpension via ATP-huset (Udbetaling Danmark) samt 
mulighed for at der afholdes webinar om tidlig pension, som et muligt og relevant kursus for 
faggruppen. 
Stine vil kontakte ATP og forhøre om muligheden.  
Forslag: Efter drøftelse er der enighed om, at det er bedst at de 2 webinarer afholdes over 2 
dage, hvis det er muligt af aftale med ATP-huset.  
 
5. Opfølgning på indsatser, som vi aftalte på seneste møde  
 
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 følger op og får lavet den 
video.  



 
Stine; følger op på om Lone og Eske har fremsendt billede til IT. Dette følger Lone og Eske op 
på. Billede skal sendes til Homer i DS.  
 
 
6. Evt.  
 
Referater bliver p.t. ikke lagt ud på hjemmesiden. Hvilket vi skal være opmærksomme på. Vi 
skal fremover videresende oplysninger, der skal på hjemmesiden til Homer, DS.  
 
Kan kommende bestyrelsesmøde 28. september 2021 afholdes i København; Lone undersøger 
om dette er muligt.  
 
Næste faggruppeseminar er den 16.-17. september 2021, hvor Rikke Helk og Pia Schreiber 
står som ansvarlige for planlægning.  
 
 


