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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere 

Bestyrelsesmøde 10-05-2021 

Mødet holdes fra kl. 09.30 – 14.30 I baghuset ved DS på tolbodgade 19b, 1253 KBH K 
 

Deltagere:   
Tommy Vitcetz, Rikke Borg Johannesen, Ea Lundsteen og Eva Marianne Terkelsen 
 
Afbud: Ingen afbud 
 

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer og referent (Eva /2 min)  

Ordstyrer: Tommy 
Referent: Ea 
 

2. Kort gennemgang af dagsorden og punkter til evt. (Eva / 3 min) 
Ingen punkter til eventuelt 
 

3. Kort ”Tjek ind” (alle /20 min) 
Alle har det godt 
 

4. Status på samarbejde med andre faggrupper/sektioner (Ea / 10 min) 
• Ledersektionen  

o Arrangement med Dorthe Birkmose (Ea / 20 min) 
1. Fordeling af udgifterne med ledersektionen 

Ledersektionen betaler forplejning for egne deltagere 
2. Vi skal have planlagt eftermiddagen på dagen 

Eftermiddagens oplæg handler om, hvordan du som selvstændig, leder eller 
nyuddannet kan følge de gode råd for at undgå omsorgstræthed. Sidder du 
alene med det? Ved du hvor du skal gå hen? 
Hvordan rækker du ud til folk? 
  
Endnu et emne til eftermiddagen er: Eksempler fra egen praksis.  
Hvor går grænsen mellem sort humor og at være forrået. 
Hvordan finder du balancen mellem at have et fornuftigt teflonlag og at være 
forrået. 
 
Snakken om hvordan man både er faglig, empatisk og personlig. 
Hvordan giver du som leder plads til at undgå forråelse? Supervision, samtaler 
mv.? 
 
Har du modet til at sige til og fra? 
Hvor får du modet fra? 
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Vi undersøger om der er mulighed for, at studerende kan deltage i arrangementet 
 
5. Online netværksmøder (30 min) 

• Evaluering af netværksmøde 29. april 
Der skal være tilmelding fremover, så vi ved hvor mange der deltager. 
Vi overvejer antallet af netværksmøder set i sammenhæng med andre arrangementer i løbet 
af året. 
Vi drøfter hvilke tidspunkter der er bedst – eventuel et morgenmøde. 
Vi taler om at andre medlemmer kunne være tovholder på en netværkscafe, hvis de har 
produkter eller idéer. 
 
Det er en god idé med en netværkscafé 14 dage efter et arrangement (Dorthe Birkmose og 
Bjørnø) – hvor vi kan tage en dialog med medlemmerne om, hvad de har lært/oplevet siden 
arrangementet. 
 
 

• Planlægning af kommende netværksmøder 
Netværkscafé efter Dorthe Birkmose – 18. juni kl. 08.30 – 09.30.  

 
Netværkscafé efter Bjørnø – planlægges efter netværksmødet den 18. juni, så vi kan drage 
erfaringerne herfra med i næste planlægning. 
 

10.35 – 10.45 Pause 
 

6. Bjørnø 26/27 august (30 min) 
• Praktiske opgaver 

Eva handler ind 
Aftensmad bestilles ude fra – Kirsten laver andre måltider 
 

• Tema / hvem skal vi have som oplægsholdere 
Vi holder fast i temaet: Budskabstræning 
Vi har modtaget tilbud fra oplægsholdere; Sanne Saerens, Mette Oscar og Hakon Elliott 
Mogensen 
Vi drøfter de indkomne forslag, herunder pris, formål og forventet outcome. 
Vi taler om, at det kunne være virkelig fedt, hvis alle deltagere kommer hjem med en kort 
præsentationsvideo af dem selv – og så vil vi gerne udstille alle videoerne på 
socialrådgiverdage på en skærm, hvor man kan lytte til videoerne. 
 
Vi vælger Sanne Saerens – Ea tager kontakt til Sanne – og arrangerer et møde med hele 
bestyrelsen og hende, hvor vi planlægger dagene. 
 

• Arbejdsgruppe 
Invitation – vi taler om at lave en video invitation til dagene 
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Lige nu laves der en teaser og en begivenhed på Facebook, så medlemmerne kan reservere 
dagene 

 
11.15 – 12.00 Sonny deltager 
 
Orienteringspunkter 
 

7. Orientering fra formanden (Eva/ 5 min) 
Intet nyt 
 

8. Orientering fra kasserer (Rikke / 5 min) 
Rikke laver opdateret budget til næste gang 
 

9. Orientering fra DS (Sonny / 15 min) 
Ikke så meget at sige – ingen opdatering på det politiske 
Der er personaleudskiftninger og DS er ved at finde fysisk tilbage efter Corona. 
Ea spørger om DS kender til status på den nye hovedlov – Sonny lover at vende 
tilbage med svar 

 
 
Beslutningspunkter 

 
10. Status på samarbejdet med Deloitte (Alle / 45 min) 

Beslutning: Vi går videre med arbejdet med håndbøgerne som oprindeligt besluttet 
 
DS/Sonny sørger for at kontrakten underskrives og sendes ind 
Der iværksættes arbejdsmøde med Deloitte 
 

• Nedsættelse af arbejdsgruppe 
Eva og Rikke 
 

• Bestyrelsens input 
Arbejdsgruppen indhenter løbende input 

 
 

12.25 – 13.00 Frokostpause 
 
 

11. Aktivering af medlemmerne (45 min) 
• Opdatering af velkomstbrev (Eva / 10 min) 

Vi afventer svar fra Sonny ift. om der er rabat for selvstændige, hvis de annoncerer i 
fagbladet 
 

• Status på oprydning i Facebookgruppen (Tommy / 5 min) 
Oprydning påbegyndes snarest – det er Eva der gør det 
Det er Tommy der godkender nye medlemmer i Facebookgruppen 
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Eva skal fremadrettet udsende velkomstbrevet til nye medlemmer hvert kvartal – og vil i den 
forbindelse tjekke facebookgruppen, så der fremadrettet sker en løbende oprydning. 
 

• Skal vi gøre yderligere ift. aktivering af medlemmer? (Alle / 30 min) 
Vi drøfter sammen med Sonny, hvordan det går med aktivering af medlemmer – hvad har vi 
gjort og hvad kan vi gøre 
DS er i en overgang fra at være en servicerende fagforening til en organiserende fagforening 
– der findes derfor et bagkatalog af ting, der kan iværksættes. Herunder viden om hvad der 
virker. 
Sonny nævner at de har gode erfaringer med at ringe ud til medlemmerne – det har de gjort 
ift. studerende. 
Bestyrelsen mener samlet, at det er en god ide med at ringe ud til medlemmer – skabe en 
kontakt og få dem til at italesætte deres behov og ønsker. Sonny fortæller, at det der virker, 
er også at der sendes en sms ud inden man ringer (ikke e-mail eller at ringe uden forvarsel). 
Det giver bedst mening, hvis vi formulerer 1-3 spørgsmål som vi spørger dem om = vi skal 
finde ud af præcis hvad vi vil med det. 
 
Sonny undersøger hvilke muligheder der er for at hele bestyrelsen, får en liste over 
medlemmerne, så vi kan ringe ud. GDPR-reglerne skal overholdes. 
Bestyrelsen skal finde ud af hvad vi vil med dette? Hvordan vi kommer videre? 
Vi taler om, at Sonny evt. kan sende en mail ud til medlemmerne, som forvarsel på 
undersøgelsen. 
 
Brainstorm på spørgsmål 

 
- Hvad laver du som selvstændig? 
- Hvor meget – fuldtid/deltid? 
- Hart du en plan ift. at blive fuldtid/fortsætte som selvstændig? 
- Hvad vil du have ud af sektionen/hvad forventer du af os? 
- Vil du gerne fremadrettet deltage mere aktivt – giver netværk god mening 

for dig? Hvilken type netværk? 
 
Punktet skal tages med på næste dagsorden, og inden da skal hver især overvejer andre/yderligere 
spørgsmål. 
Eva og Rikke laver udkast til spørgeramme. 
Vi ønsker at have fokus på at vi får så megen viden som muligt, med så få spørgsmål som muligt. 
 

13.45 – 13.55 Pause 
 
 

 
12. Socialrådgiverdage og Julefrokost (60 min) 

Sonny vil gerne involveres i hvad sektionen har på tapetet i forhold til socialrådgiverdage. 
Vi taler om hvordan vi kan bidrage til socialrådgiverdage – og Sonny spørger om vi kan/vil lave noget 
til de studerende? 
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Vi vil have en konkurrence– gevinsten er bøger, som vi har en del af i sektionen 
 
 

• Det bliver et fysisk arrangement – så hvad mangler vi af praktiske ting? 
Bestyrelsen har et arbejdsark, så vi husker alle detaljer 
 

• Arbejdsgruppe? 
Tommy og Ea –sikrer en ramme, og at vi får overblik over alt hvad der skal tages stilling til, og 
så drøftes alle spørgsmål på bestyrelsesmøder 
 

• Arbejde med indhold til de to workshops? 
o Hvad vil det sige at blive selvstændig (den workshop vi har holdt tidligere) 

Ea finder materiale fra tidligere workshop og sender til bestyrelsen 
o Hvordan bliver vi bedre/klogere sammen – hvordan lærer vi af hinanden 

Tommy og Ea kommer med rammerne – et oplæg – og så laver vi oplægget færdig 
sammen i bestyrelsen 
 

• Julefrokost 
Indhente tilbud fra Nyborg strand  
Det skal være den dag socialrådgiverdage slutter 

 
14.55 – 15.05 

 
13. Kommende bestyrelsesmøder og arrangementer (10 min) 

02.06.2021  Bestyrelsesmøde På Zoom  
03.06.2021 Dorthe Birkmose 
18.06.2021 Netværksmøde 08.30 – 09.30 
25.08.2021 Bestyrelsesmøde på Bjørnø kl. 17.00 – 21.00 
26/27.08.2021 Bjørnø dage 
04.10.2021 Bestyrelsesmøde i Odense 09 - 16 
16.11.2021 Bestyrelsesmøde i Nyborg ca. kl. 16.00 
17/18.11.2021 Socialrådgiverdage 
18.11.2021 Julefrokost 
 

Generalforsamling i 2022 
24.01.2022  Generalforsamling 
Hybridmøde – så man kan deltage fysisk og online 
Lokation: Bernstorff slot – der donerer velkomstboblerne 
Tema fastsættes senere – men gerne at binde den røde tråd sammen fra året 
der er gået 

 
 
Diverse 
 

14. Eventuelt (10 min) 
Der er ingen punkter under eventuelt 
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15. Evaluering af bestyrelsesmødet (10 min) 

 
Vi har været enormt effektive – men det er også gået stærkt. 
 
 
 


