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Deltagere: Katja Hoffmann Barfod, Line Kabell Christoffersen, Marie Vithen, Mette Sode 
Hansen, Rikke Troelsen, Anni Jessen Spiele, Toni Hauch Hansen Djurhuus (fra kl. 12), Sabrina 
Kahlke, Susanne Both (via video) og Rasmus Hangaard Balslev (fra kl. 11.00) 
 
Afbud: Cathrine Tovborg-Jensen, Harald Jørgen Pedersen, Maria Kumari Lauridsen, Birgit 
Lone Larsen og Rikke Terney  
 
Referent: Lene Kastaniegaard 
 
 
Referat      
 
 
1.0 Godkendelse af dagsorden    
 
2.0 Politisk orientering (orientering) 

Katja indledte med at orientere om regionens deltagelse og aktiviteter på Folkemøde Møn, 
herunder den store tilslutning til bl.a. regionens debatmøde om unges trivsel i en 
coronatid. DS var stærkt repræsenteret og arrangementet var en stor succes som 
medvirkede til synlighed omkring DS’ arbejde og det sociale arbejde i al almindelighed.  
 
Susanne orienterede herefter om DS’ bidrag til Priden, herunder standen i Øksnehallen 
samt deltagelsen i Pridemarchen. Generelt skabte deltagelsen synlighed om såvel DS som 
fagbevægelsen generelt. Dog ønskes en lidt stærkere politisk repræsentation næste år og 
derfor at arrangementet ikke falder sammen med Folkemødet Møn. 
 
Efterfølgende orienterede Rasmus om: 
 

• Verserende lokalpolitiske sager. 
 

• Iværksættelse af forsøg med tilbud om mentorordninger for nyuddannede 
medlemmer forestået af regionens seniormedlemmer.  

 
o RB kom med forslag om, at tilbuddet bliver fremhævet under 

ringerunderne til nyuddannede og dimittender. 
 

• RB’s ringerunde udskydes til 9 måneder efter dimissionen og med et fokus på 
fællesskabet på arbejdspladsen. 

 
• TR-konferencen den 27. og 28. september, hvor RB også har mulighed for at 

deltage. 
 

• Indkøb af jakker, veste og filttasker til deltagelse i diverse aktivistiske tiltag.  
   
 
3.0 Opfølgning på heldagsmødet med regionskontorets ansatte (drøftelse) 

RB-medlemmerne deler deres tanker om mødet den 14. juni 2021 med regionskontorets 
ansatte og som en udløber af mødet drøfter RB og konsulenterne, Rikke Harder Mikkelsen 
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og Mette Glud Holm, hvordan regionens ansatte og politikere kan understøtte hinanden i at 
udbrede gode historier om regionens arbejde. 
 
Endelig drøfter RB perspektiverne i møder med regionskontorets ansatte og hvornår det i 
så fald vil passe. 
 
Drøftelse: 
Flere RB-medlemmer efterspurgte en skriftlig opsamling fra heldagsmødet med henblik på 
videre refleksion. Generelt var der dog enighed om et fælles behov for en bedre føling med 
hinandens arbejde bl.a. med henblik på at skabe bedre sammenhæng mellem politik og 
drift. Desuden enighed om at styrke synligheden også omkring de gode og relevante 
medlemshistorier og at dette arbejde kræver kontinuerlig opmærksomhed og gentagelse. 
 
Herudover synes det relevant at have en mere grundig drøftelse af samarbejdet i relation 
til det medlemsrettede arbejde, herunder deltagelse i klubmøder o.lign. 
 
På baggrund af drøftelserne fremkom RB og konsulenterne med følgende idéer til styrkelse 
af sammenhængen og synligheden: 

Gode historier OM hinandens indsatser TIL hinanden.   

1. Gensidig løbende dialog  
2. OBS for at også bestyrelsens indsatsområder er tydelige for konsulenterne  
3. Indsæt link bestyrelsens referater i TR nyhedsbrevene.   
4. Vigtigt at få en drøftelse af konsulenternes versus bestyrelsesmedlemmernes rolle, når 

vi er ude sammen/forventningsafstemning 

Hvordan og hvornår skal samarbejdet fungere?  

1. Sparringsrunder på baggrund af oplevede problematikker på f.eks. arbejdspladser, 
medlemssager, klubmøder mm.   

2. Oplæg om igangværende projekter til drøftelse i bestyrelsen sammen med konsulenten  
3. Vigtigt at få fokus på RB´s rolle i samarbejdet  
4. Vi drøftede besøg af udefrakommende, når b.medlemmerne og konsulenter mødes, 

men der kom ingen konkrete ideer til oplægsholder.  

Mere synlighed omkring bestyrelsens og regionskontorets arbejde  

1. Flere historier fra konsulenterne skal indgå i nyhedsbrevene fra region øst  
2. Hyppigere og kortere nyhedsbreve fra region øst  
3. Bestyrelsen har brug for et overblik over hvilke projekter/opgaver som regionskontoret 

er en del af.   
4. "Lækkert og sjovt... So Me!" (ved ikke lige helt hvad det gik ud på!)  
5. Artikel i fagbladet: En dag som regionskonsulent   
6. Input til nyhedsbreve, at der skal fortælles om de mindre ting/løst og fast som 

bestyrelsen også laver, end den store forkromede fortælling.  

4.0 Medlemsaktiviteter i efteråret 2021 (drøftelse og beslutning) 
RB drøfter den tidligere vedtagne plan for medlemsaktiviteter i 2021 og lægger en 
realistisk plan for afvikling af aktiviteter i efteråret, herunder hvilke RB-medlemmer, der 
står for aktiviteterne. 
 
Drøftelse: 
Rasmus indledte med at definere formålet med punktet som en drøftelse om mulighederne 
for at indfri ambitionerne i planen og desuden angive behov for at justere i denne. 
Derudover er det desuden muligt at komme med nye input til planen. 
 
Herefter pågik et gruppearbejde og med afsæt i tilbagemeldingerne fra grupperne retter 
Rasmus planen til. 
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Indstilling: 
Det indstilles, at RB beslutter ansvarspersoner for efterårets medlemsaktiviteter. 
 
Beslutning: 
Flere af RB-medlemmerne meldte sig som ansvarspersoner på et eller flere af 
arrangementerne. Den reviderede aktivitetsplan både på indhold og ansvarspersoner er 
vedhæftet referatet. 
 

5.0 RB på Socialrådgiverdage (drøftelse) 
RB drøfter, hvilke tiltag de deltagende RB-medlemmer kan/bør deltage i på 
Socialrådgiverdage den 17. og 18. november med henblik på at skabe synlighed omkring 
regionens arbejde. 
 
Drøftelse: 
RB indledte med at tilkendegive om de deltager i arrangementet.  
 
Følgende RB-medlemmer deltager med refusion fra DS, Region Øst: 

• Mette Sode Hansen (måske) 
• Line Kabell Christoffersen 
• Susanne Both (måske som HB-repræsentant) 
• Sabrina Ramshart Kahlke (måske) 
• Anni Jessen Spiele 
• Katja Hoffmann Barfod (måske) 

 
Desuden deltager: 
 

• Rikke Troelsen (som HB-repræsentant) 
• Marie Vithen (som HB-repræsentant) 

 
Tilmelding foregår ved, at hver enkelt RB-medlem tilmelder sig og sender kvittering for 
betaling til regionskontoret, hv@socialraadgiverne.dk, med henblik på refusion. 
Regionskontoret dækker udgifterne til deltagelse med overnatning i dobbeltværelse samt 
transport. Ønskes enkeltværelse er prisdifferencen mellem dobbeltværelse og 
enkeltværelse for egen regning. Desuden dækkes frikøb ikke. 
 
RB besluttede herefter at etablere en Region Øst-happening den 1. dag om aftenen mellem 
det faglige program og middagen. Line, Mette, Katja og eventuelt Harald og Birgit er 
ansvarlige herfor og kommer med forslag til henholdsvis aktivitet og budget til RB-mødet 
den 29. september 2021. 
 

6.0  Forberedelse til Politikerskolen den 30. – 31. august 2021 (drøftelse) 
RB gennemgår programmet for Politikerskolen og strategien ”Stærkere sammen” med 
henblik på at drøfte forventninger til RB’s deltagelse og udbytte af Politikerskolen. 
 
Drøftelse: 
RB tog en runde med tilkendegivelse af forventninger til Politikerskolen. Der var enighed 
om at dialog på tværs af enhederne vil være hensigtsmæssigt bl.a. for at styrke fælles 
politiske interesser. Desuden har RB et behov for også at mødes i egen bestyrelse 
undervejs i arrangementet.  
 

7.0 Dialog med Signe Færch (dialog) 
DS’ konstituerede næstformand, Signe Færch, præsenterer sig for RB og indgår i dialog 
med DS’ aktuelle politiske prioriteringer. 
 
Drøftelse: 
Signe fortalte om både egne indsatsområder og de ”opdagelser”, hun har gjort på sin rejse 
fra menigt medlem til fuldtidsfrikøbt næstformand (konstitueret).  
 

8.0 HB-mødet den 1. september 2021 (drøftelse) 
 Der var en ganske kort drøftelse af dagsordenen til mødet. 

mailto:hv@socialraadgiverne.dk
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9.0 Eventuelt 

Anni rejste spørgsmålet om, hvordan DS får synliggjort potentialet i ligelønsdebatten og 
øget tilslutningen til aktiviteterne, herunder deltagelse i tjenestemandstirsdage mod 1969. 

 
 
 
 
Referat af mailbeslutning den 6. august 2021 
 
A.0  Ansøgning om ekstraordinært klubtilskud 

DS-klubben i Sorø Kommune, Børn og Familier, har indsendt en ansøgning om 
ekstraordinært klubtilskud på 4.746 kr. 
 
Børn og Familier er en arbejdsplads, der i årevis har haft en meget lav organiseringsgrad. 
Det hænger blandt andet sammen med, at de først for nylig har fået lov at vælge en lokal 
TR. Valget faldt på Bess, som har lagt sig i selen for at facilitere et stærkere fællesskab og 
bedre organisering af socialrådgiverne.  
 
Indstilling: 
Den omtalte workshop taler direkte ind i formålet med klubtilskud det indstilles derfor, at 
ansøgningen imødekommer ansøgningen. 
 
Beslutning: 
RB godkendte ansøgningen med korrektion af beløbet til i alt kr. 5.932,50. 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rasmus Hangaard Balslev 
regionsformand 


