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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere 

Bestyrelsesmøde 02-06-2021 

Mødet holdes fra kl. 16.00 – 20.00 på Zoom 
 

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: Eva 
Referent: Ea 
 

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

3. Kort ”Tjek ind” (alle /10 min) 
Alt er godt 
 

4. Orientering fra formanden (Eva/ 5 min) 
Der er ikke noget nyt siden sidst 

 
5. Orientering fra kasserer (Rikke / 5 min) 

Vi arbejder videre med at lave et detaljeret budget til internt brug, så vi er på forkant med 
vores økonomi. 
 

6. Dorthe Birkmose arrangement (Ea / 30 min) 
Vi fik styr på teknik og løse ender, så er klar til  morgendagens arrangement 

16.55 – 17.00 Pause 
 

7. Mail fra Sonny (15 min) 
Forslag om medlemsarrangementer med inspiration fra DM og DJØF Faggruppen Akademiske 
Socialrådgivere 
 
Skydes til næste møde 

 
8. Socialrådgiverdage (30 min) 

• Arbejde med indhold til de to workshops? 
o Hvad vil det sige at blive selvstændig (den workshop vi har holdt tidligere) 
o Hvordan bliver vi bedre/klogere sammen – hvordan lærer vi af hinanden 
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DEADLINE: 15. juni 
 
Ea har ikke kunne finde materiale fra sidste gang bestyrelsen holdt en workshop 
Ea og Tommy mangler at skabe rammer om workshop 2 
 
Hvordan kommer vi bedst videre herfra? Med fokus på deadline! 
 
Skydes til næste møde 

 
9. Drøftelse af samarbejde internt i DS (Ea og Eva / 15 min) 

Vi havde en indledende dialog på mødet, men ønsker at drøfte punktet yderligere på et møde, hvor 
Sonny deltager. 
 
Skydes til næste møde 
 

 
18.00 – 18.10 Pause 

 
10. Eventuelt (10 min) 

Ingen punkter til eventuelt 
 

 
11. Planlægning af Bjørnø (1 time 25 minutter) 

 
- Status på og fordeling af praktiske opgaver 

 
- Forberede drøftelse med Sanne Saerens, der deltager i mødet fra 18.45 – 19.45, så vi kan 

forventningsafstemme hendes oplæg. 
 
Deltagerne skal gerne kunne gå hjem med en video, som vi så kan vise på socialrådgiverdage 

 
Bjørnø planlægges færdig på mødet den 29. juni  
 

12. Kommende bestyrelsesmøder og arrangementer (5 min) 
Vi holder et ekstra bestyrelsesmøde 29. juni kl. 18.15 – 21.15 

 
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 
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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 
 

13. Evaluering af bestyrelsesmødet (10 min) 
Et godt møde   
 
 
 


