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Indkaldelse til ekstraordinært regionsbestyrelsesmøde 
17. maj 2021 

 
Tid og sted:  mandag den 17. maj kl. 16.00 – 18.00 
 
 
Mødedeltagere: Regionsbestyrelsen 
 
Afbud: Eventuelle afbud skal sendes til kontorleder Trine 

Funder tf@socialraadgiverne.dk 
 
 Jannie, Ida Louise og Torben  
   
 

Referat 
 

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

2. Medlemsarrangementer i efteråret 2021 
Drøftelse og beslutning af medlemsarrangementer i anden halvdel af 
2021. 
 
Baggrund/sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen skal beslutte hvilke medlemsarrangementer der 
skal udbydes i efteråret 2021.  
 
Punktet genoptages efter sidste regionsbestyrelsesmøde, hvor det blev 
aftalt, at efterårets arrangementer skal være en blanding af fysiske og 
virtuelle arrangementer. Eftersom de to former har hver sine fordele, 
og supplerer hinanden fint ift. medlemmernes behov. 
 
Der blev nedsat 5 arbejdsgrupper, der hver skulle arbejde videre med 
at undersøge muligheden for arrangementer indenfor nedenstående 
temaer 

Notat 
Dato 17. maj 2021 
TF 

mailto:tf@socialraadgiverne.dk
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• Normkritisk 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 
 
 
Bilag vedlagt:  
Ingen 
 
Indstilling:  
Arbejdsgrupperne præsenterer deres konkrete forslag til arrangementer og 
der træffes efterfølgende beslutning omkring efterårets udbudte 
arrangementer.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
 
Arrangement Pris 

 
Normkritisk tilgang til 
socialfagligt arbejde 
 
m. Normstormerne 

1 time – 2.500 kr. 
2 timer – 3.500 kr. 

Boligpolitik som socialpolitik 
 
m. Pernille Randrup Thomsen. 
Aarhus Kommune 
 
Evt. med udendørs rundvisning. 
Evt. virtuelt 

 

Barnetslov / ”Joannahuset”. 
 

 

Under, åbning og læring – tre 
perspektiver på coronakrisen 
m. Marlene Friis 
  
18. august kl. 16.00 – 17.15 
 

 
 
 
 

28.000 kr.  

Sociale arrangementer 
• Pulje til lokale- sociale 

arrangementer 
• Fredagsbarer. 3 datoer  
• Julebanko. Evt. online 

 

 

 
I alt 
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Beslutning:  
Det blev besluttet, at der bliver arbejdet videre med de 4 faglige 
arrangementer. Og det blev aftalt, at arrangementet; ”Boligpolitik som 
socialpolitik samt de sociale arrangementer bliver afholdt som fysiske 
arrangementer. 
De resterende arrangementer bliver afholdt som webinarer.  
 
I forhold til de sociale arrangementer blev det aftalt, at de gennemføres i 
medio november / start december som en kombination af fredagsbar og 
julebanko. Der lavet arrangementer i de 3 store byer.  
 
Der afsættes også midler til lokale sociale arrangementer.  
 
Den videre opfølgning: 
Anne arbejder videre ift. Normstormerne 
Sisi arbejder videre ift. Joannahuset 
Anne arbejder videre ift. Boligpolitik som socialpolitik.  
Jannie arbejder videre med Coronaoplægget 
Arbejdsgruppen arbejder videre med de socialarrangementer og puljen til 
lokale sociale arrangementer 
 
 

3. Forhandling og indgåelse af private overenskomster 
Beslutning om delegation af kompetence til forhandling og indgåelse af 
private overenskomster.  
 
Baggrund/sagsfremstilling:  
På REP20 blev vedtægterne ændret, således at det nu fremgår, at HB skal 
vedtage en retningslinje for forhandling og godkendelse af private 
overenskomster.  
 
Denne retningslinjer er nu udarbejdet og godkendt på HB møde den 4.-5. 
maj 2021, jf. bilag 3.1.  
 
Retningslinjen indeholder blandt andet en bestemmelse omkring 
kompetencen til godkendelse af regionale overenskomster, jf. punkt 6 og 7 
i retningslinjen.  
 
Bilag vedlagt:  
3.1. Vedtaget retningslinje for forhandling og indgåelse af private 
overenskomster.  
 
Indstilling:  
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen uddelegerer kompetencen til 
godkendelse af private overenskomster til Regionsformanden.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Ingen 
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Beslutning:  
Indstillingen blev godkendt.  
 
Den videre opfølgning: 
Ingen 
 

4. Eventuelt 
Der var ingen emner under eventuelt.  
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