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Regionsbestyrelsesmøde 
21.april 2021 

 
Tid og sted:  Onsdag den 21. april kl. 9.00 – 15.00 
 
 
Mødedeltagere: Regionsbestyrelsen 
 
Afbud: Eventuelle afbud skal sendes til kontorleder Trine 

Funder tf@socialraadgiverne.dk 
 
 Marcus og Torben 

Jannie deltager fra kl. 9.30  
 

 
Referat 

 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. 
Regionsformand og mødeleder Trine Quist  
 
Dagsordenen blev godkendt.  
    

2. Genbesøg i dagen i går.  
Refleksioner / overvejelser ift. drøftelsen vedr. strategi og 
aktivitetsplanens emner 
- - - 
Regionsbestyrelsen genbesøgte temadagen i går – hvor emnet var 
udmøntning af aktivitetsplanen for 2021-2022. Med fokus på kobling til 
den fælles strategi Stærkere Sammen.  
 
Der var enighed om, at det havde været en god og givende dag, hvor 
det var særligt godt at regionskonsulenterne deltog i drøftelserne, med 
henblik på en tæt kobling i hhv. bestyrelsens og konsulenternes 
arbejde.  
 
Som supplement til gårsdagens drøftelser blev det aftalt, at der lavet 
en regional indsats ift. at byde nye medlemmer velkommen, herunder 
introduktion til faggrupperne. I første omgang undersøger Trine Quist 
evt. allerede eksisterende handlinger.  
Punktet sættes på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde.  
 
 
 

Notat 
Dato 21. april 2021 
TF 

mailto:tf@socialraadgiverne.dk
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3.1. Andre emner fra aktivitetsplanen 
 
Baggrund/sagsfremstilling:  
I forbindelse med Generalforsamlingen i Region Nord i oktober 2020 blev 
aktivitetsplanen for Regionsbestyrelsens arbejde i 2021 og 2022 vedtaget 
med følgende emner/ aktiviteter, der skal have et særligt fokus i 
regionsbestyrelsen 
 

• OK21 
• Arbejdsmiljø 
• Organiserende indsats 
• Synlig regionsbestyrelse 
• Medlemsarrangementer 
• Det fremtidige lokale samarbejde i Fagbevægelsens 

Hovedorganisation (FH) 
 

Flere af emnerne / aktiviteterne falder indenfor målene og de tilhørende 
indsatsplaner i DS samlede strategi Stærkere Sammen.  
 
For de resterende emners vedkommende laves der en status på 
aktiviteterne / emnerne og efterfølgende drøftes og besluttes supplerende 
og kommende initiativer.  
 
Det foreslås, at der udarbejdes årshjul for periodens aktiviteter.  
 
Bilag vedlagt:  
3.1.1 RB aktivitetsplan for perioden 2021-2022 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen drøfter og beslutter konkrete 
initiativer ift. de af aktivitetsplanens emner, der ikke rummes indenfor de 
aktiviteter, der igangsættes i forbindelse med realiseringen af DS strategi 
Stærkere Sammen.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
 
 
 
Beslutning:  
Vedr. OK21: Trine Q orienterede kort omkring status på OK21, der er ved 
afstemning er godkendt af medlemmerne og dermed fornyet pr. 1. april 
2021. 
 
På alle områder, det kommunale, regionale og statslige, er der forhandlet 
en generel lønforbedring i hele perioden, der sikrer reallønnen.  
 
Det blev aftalt, at der fortsat skal være fokus på at sende målrettet og 
tidsmæssigt timet kommunikation ud til medlemmerne, når resultaterne fra 
OK21 bliver udmøntet. I den sammenhæng skal der være fokus på 
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materiale og kommunikation som TR kan bruge i sin lokale formidling til 
medlemmerne.  
 
Vedr. det fremtidige lokale FH samarbejde: Kort orientering omkring 
det lokale FH samarbejde.  
 
Opmærksomheden er pt. på at få indflydelse i så mange af de 7 FH 
sektioner som muligt, herunder særligt pladser i bestyrelsen.  
Indtil videre har vi pladser i Vestjylland, Skive/Viborg, Horsens/Hedensted, 
Herning/Ikast-Brande og Århus/Skanderborg/Odder og Samsø. Herudover 
afventer vi valg i FH Østjylland. I FH Nordjylland opnåede vi ikke valg til 
bestyrelsen.  
 
Det blev aftalt at der ikke pt. skal laves yderligere initiativer ift. det lokale 
FH samarbejde, udover at følge udviklingen i samarbejdet.  
 
Det blev aftalt, at ”de 10 kerneopgaver” i samarbejdet dagsordenssættes 
på det næst kommende regionsbestyrelsesmøde.  
 
Den videre opfølgning: 
Punktet genoptages på det næste regionsbestyrelsesmøde.  
 
 
3.2. Medlemsarrangementer i andet halvår af 
2021 
 
Baggrund/sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen skal beslutte hvilke medlemsarrangementer der skal 
udbydes i efteråret 2021.  
 
RB bedes derfor inden mødet have gjort sig tanker om evt. 
medlemsarrangementer og gerne have undersøgt pris.  
 
Bilag vedlagt:  
Ingen 
 
Indstilling:  
RB drøfter mulige medlemsarrangementer og beslutter hvilke der skal 
udbydes i efteråret 2021.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
 
 
Beslutning:  
Det blev aftalt at efterårets arrangementer skal være en blanding af fysiske 
og virtuelle arrangementer. De to former har hver sine fordele, og 
supplerer hinanden fint ift. medlemmernes behov.  
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Der blev nedsat 5 arbejdsgrupper, der hver skal arbejde videre med at 
undersøge muligheden for arrangementer indenfor nedenstående temaer 
 

• Norm kritisk tilgang til socialfagligt arbejde. Anne og Sisi 
• Boligpolitik som socialpolitik. Anne og Sisi 
• Barnetslov / ”Joannahuset”. Sisi og Susanne 
• Corona – og hvad betyder det for vores arbejde og privatliv på den 

anden side af corona? Jannie, Rikke, Stella og Christina 
• Sociale arrangementer Sune, Julie og Christina 

 
Den videre opfølgning: 
Der indkaldes til ekstra bestyrelsesmøde om ca. 4 uger, hvor grupperne 
har undersøgt mulighederne indenfor de konkrete temaer. Herefter træffes 
der beslutning omkring efterårets medlemsarrangementer.  
 
 
3.3. SoMe strategi for regionsbestyrelsen 
 
Baggrund/sagsfremstilling:  
Som en del af aktivitetsplanen for Regionsbestyrelsen i 2021-2022 indgår 
det at skabe synlighed omkring regionsbestyrelsen og dennes arbejde. Et 
konkret initiativ er at være synlig på de sociale medier.  
 
Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe der har haft til opgave at udarbejde 
en strategi for regionsbestyrelsens tilstedeværelse på de sociale medier.  
 
Arbejdsgruppen foreslår følgende initiativer: 
Initiativ 
 

Indhold Hvor tit 

Præsentation af 
bestyrelsen 

Opslag m. tekst og 
billede. Evt. kort 
videopræsentation 
 

Maj og juni (Én 
gang om ugen) 
 
Stella, Sune, 
Trine  
 

Månedens kollega Alle medlemmer kan 
indstille én kollega. 
Udvælgelse af RB 
Belønnes m. DS 
merchandise 
 

Hver måned, minus 
juli 
 
Sisi, Christina og 
Rikke 

Nyt fra arbejdspladserne Fortællinger fra 
arbejdspladserne. 
Spørgsmål udsendes 
på forhånd 
 

Februar, marts, 
maj, juni, august, 
oktober, november 
 
Ida Louise, Julie 
 

Fokus på nyuddannede Opslag med og om det 
at være nyuddannet 

April, august 
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Jannie, Sisi, Anne 
 

Praktikanter Fortællinger fra 
praktikanter 

Marts, september 
 
Trine, Jannie, 
Susanne 
 

Opslag efter 
arrangementer 

Kort fortælling efter 
arrangement. Evt. som 
videoklip 
 

April, maj 

Opslag efter RB møde Kan være et særligt 
punkt eller fokus. Evt. 
som videoklip 

Efter hvert RB 
møde 

SD21 Reklame for SD21 og 
opslag fra dagene 

November 

Adventskonkurrence  
 

December 

 
 
 
 
Bilag vedlagt:  
3.3.1. Forslag til årshjul for SoMe aktiviteter 
 
Indstilling:  
Det indstilles at regionsbestyrelsen drøfter og godkender strategien for 
regionsbestyrelsens tilstedeværelse på de sociale medier.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
 
 
Beslutning:  
Aktiviteterne blev godkendt med en opmærksomhed på at planen er meget 
ambitiøs og at kadencen i aktiviteterne skal følges, så medlemmerne ikke 
oplever for megen aktivitet på Facebook og dermed ignorerer det.  
 
Der blev nedsat mindre arbejdsgrupper til de første 5 aktiviteter. Opgaven 
for arbejdsgrupperne er at gøre aktiviteterne konkrete. Arbejdsgrupperne 
forbereder dette frem mod Regionsbestyrelsens møde i august.  
 
Dette med undtagelse af arbejdsgruppen omkring præsentation af 
bestyrelsen.  Forslag udmøntning af aktiviteten fremsendes til godkendelse 
hos bestyrelsen senest den 12. maj, således bestyrelsen kan blive 
præsenteret på Facebook i løbet af maj og juni.  
 
Grupperne er indskrevet i ovenstående tabel. 
 
Den videre opfølgning: 
Arbejdsgrupperne præsenterer konkret udmøntning i hhv. maj måned og 
på næst kommende regionsbestyrelsesmøde i august.  
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3.4. Regnskab 2020 for Region Nord 
 
Baggrund /sagsfremstilling:  
Der forelægger nu et endeligt regnskab for 2020 vedr. Region Nord.  
 
Årets resultat er 790.000 kr. mod et budgetteret resultat på 7.900 kr. Den 
samlede formue i Region Nord er således pr. 31. december 2020 på 
977.057 kr.  
 
Indtægter følger budgettet.  
 
De primære årsager til det væsentlige højere overskud findes i et mindre 
forbrug på medlemsarrangementer og på administrationen.  
 
Ift. medlemsarrangementer var der budgetteret med 300.000 kr. mens 
årets forbrug endte på 133.000 kr. Hvilket skyldes aflysning og en del 
omlægning til virtuelle arrangementer grundet Covid19.  
 
Ift. administrationen var der budgetteret med 10.063.500 kr. mens årets 
forbrug endte på 9.367.383 kr. hvilket skyldes lavere lønomkostning, i en 
periode på 4 måneder uden udgifter til løn til en kontorleder samt et 
mindre forbrug på de generelle administrative omkostninger.  
 
Der er samtidig et merforbrug vedr. den politiske organisation hvilket 
skyldes ét i udgangspunktet for lavt sat budget til løn.  
 
Bilag vedlagt: 
3.4.1. Årsregnskab for Region Nord 2020 
 
Indstilling: 
Det indstilles at Regionsbestyrelsen godkender Regnskabet for 2020 for 
Region Nord.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Der overføres 790.657 kr. til Region Nords egenkapital.  
 
Beslutning: 
Regnskabet blev godkendt.  
 
Den videre opfølgning: 
Regnskabet underskrives ved det først kommende fysiske møde i 
Regionsbestyrelsen.  
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3.5. Regnskab for 1. kvartal 2021  
 
Baggrund /sagsfremstilling:  
Der forelægger nu et foreløbigt regnskab for 1. kvartal 2021 vedr. Region 
Nord.  
 
Som udgangspunkt bør regnskabet svare til 25% af budgettet, men særlige 
forhold i 1. kvartal gør, at nogle områder afviger fra dette.  
 
Den politiske organisation har et mindre forbrug, dette skyldes 
hovedsageligt, at der ikke har været samme omkostninger til RB møder, 
som der plejer at været, grundet Covid19. 
 
Der er kun anvendt en mindre del af budgettet til medlemsarrangementer, 
hvor årsagen igen, og som i 2020, er Covid19.  
 
Endelig er der kun få udgifter til TR-aktiviteter, hvilket også, og som i 
2020, skyldes Covid19.  
 
Bilag vedlagt: 
3.5.1. Årsregnskab for 1. kvartal 2021, Region Nord  
 
Indstilling: 
Det indstilles at Regionsbestyrelsen godkender regnskabet for 1. kvartal 
2021 for Region Nord.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
 
Beslutning: 
Kvartalsregnskabet blev godkendt.  
 
Den videre opfølgning: 
Ingen. 
 
 
 
 
 
 
4.1 Dagsorden og referat fra Hovedbestyrelsens 
møder 
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Baggrund / sagsfremstilling 
Hovedbestyrelsens arbejde er af stor betydning for arbejdet i de regionale 
bestyrelser. Af denne årsag orienteres og drøfter Regionsbestyrelsen de 
aktuelle drøftelser og beslutninger i Hovedbestyrelsen.  
 
Orienteringen og drøftelsen tager udgangspunkt i referatet fra sidste møde i 
Hovedbestyrelsen samt dagsordenen til det kommende hovedbestyrelsesmøde. 
 
Dagsorden til HB møde 4. – 5. maj 2021 er endnu ikke udarbejdet og 
udsendt. 
 
Bilag vedlagt:  
Bilag 4.1.1. Referat fra HB møde 8. marts 2021 
 
 
Indstilling:  
Regionsbestyrelsen tager orienteringen og drøftelsen til efterretning.  
  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
  
 
Beslutning:  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Den videre opfølgning: 
Endelig dagsorden og bilag til HB mødet den 4.-5. maj eftersendes til 
regionsbestyrelsen, der har mulighed for at fremsende kommentarer til 
Trine Quist forud for hovedbestyrelsens møde i maj.  
 
 
5. Orientering 
 
Baggrund / sagsfremstilling: 
Regionsbestyrelsen orienteres om aktuelle sager af politisk, strategisk, 
økonomisk og organisatorisk karakter. 
 

 
• Nyt fra FH-sektionerne 
• Punkter til kommende møder 

 
Bilag.  
Ingen 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning 
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Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
 
 
 
Beslutning: 
Orienteringen blev taget til efterretning 
 
Videre opfølgning: 
 
 
6. Eventuelt 

• Orientering om planlagt ”Tjenestemands-tirsdag” i Aarhus den 4. 
maj kl. 15.00 – 17.00 

• Aftale om indhold i opslag på Facebook efter RB mødet. 
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