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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere 

Bestyrelsesmøde 12-04-2021 

Dagsorden mandag 12-04-2021 Kl. 09-15 
Online 

 
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 / 3 min) 
 
 

3. Kort ”Tjek ind” (alle /20 min) 
Alt vel hos alle – flere har travlt 

 
Orienteringspunkter 
 

4. Orientering fra formanden (Eva/ 5 min) 
Der er ikke noget nyt siden sidst. 
 
Sonny deltager i dagens møde fra kl. 13.00 

 
 

5. Orientering fra kasserer (Rikke / 5 min) 
Vi har ca. 141.000 kr. i kassen til resten af året – der er indtil nu kun brugt midler til møder 

 
Beslutningspunkter 

 
6. Status på samarbejdet med Deloitte (værktøjskassen mv) (Alle / 45 

min) 
 

• Mails fra medlemmer 
• Bestyrelsens input 
• Udkast til oplæg til Deloitte 

 
Der er en god debat om, hvad bogen skal indeholde, og hvordan vi afgrænser emnerne til denne 
håndbog og andet vi gerne vi lave i sektionen for vores medlemmer.  
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Der er også diskussion om, hvorvidt moms-håndbogen overhovedet skal opdateres og tilføres nyt 
afsnit om SKAT – er det klogt at bruge 100.000, - kr. her, eller kan de bruges klogere på anden vis? 
 
Der er enighed om at håndbogen skal være let tilgængelig for vores medlemmer. Gerne online, så 
det ikke er en de skal rekvirere, men selv kan hente. 
 
Hvis vi går videre med at få opdateret Momsbog og lavet skattebog, så nedsætter vi en 
arbejdsgruppe i bestyrelsen, der skal drøfte, hvordan vi bedst muligt får det mest relevante indhold 
med i bogen – så den er til glæde for så mange som muligt. 
 
Vi skal bruge pengene fornuftigt i sektionen – få tilbagemeldinger er måske et tegn på at netop 
disse håndbøger ikke har den store interesse ved medlemmerne. 
 
Vi kigger på DS hjemmeside og konstaterer at der er en rigtig fin værktøjskasse med råd og 
vejledning til selvstændige – og dette linkes der også til i velkomstbrevet, der sendes til nye 
medlemmer af sektionen. 
 
Vi undersøger også andre muligheder for online håndbøger, webinarer og råd/vejledning til 
sektionens medlemmer – for at være sikre på at vi får den bedste løsning og mest valuta for 
pengene. 
 
Punktet drøftes med Sonny, når han deltager i mødet. 
 

10.00 – 10.10 Pause 
 

 
7. Status på samarbejde med andre faggrupper/sektioner (Eva og Ea / 40 

min) 
• Beskæftigelsesfaggruppen (Eva / 10 min) 

Som tidligere informeret via mail, er beskæftigelsesfaggruppen yderst interesseret i et 
samarbejde med vores sektion.  
Der arbejdes hen mod et fysisk arrangement i efteråret, hvor der forhåbentlig er færre 
Corona-restriktioner. 
 

• Ledersektionen  
Ledersektionen er meget interesseret i et kommende samarbejde med sektionen for 
selvstændige 

o Arrangement med Dorthe Birkmose (Ea / 30 min) 
Ea går i dialog med Dorthe om deltagerantal  
Er der gruppearbejde/dialoger undervejs? 
 

1. Optagelse; hvem, hvordan, udstyr mv. 
Tommy har ansvar for streaming af arrangementet – og han har en økonomisk 
ramme på 2.500, - kr. til indkøb af teknisk udstyr. 
Bestyrelsen er enige om at der foretages dette indkøb, da vi så har udstyret til 
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fremtidige arrangementer. 
 

2. Invitation 
Ea laver udkast 
 

3. Forplejning 
725,- kr. pr. person for dagsmøde på Comwell Odense 
 
Tilmelding senest 15. maj, så vi kan tilpasse aftalen med Comwell uden 
beregning for eventuel nedskalering 
Bestyrelsen har godkendt aftalen med Comwell, så Eva kan bekræfte denne. 
 

4. Fordeling af udgifterne med ledersektionen 
Fordeles forholdsvis efter deltagerantal 
Ledersektionen betaler for egne medlemmers forplejning, men maksimalt 
halvdelen af Dorthes pris. 
 

o Arrangement med Per Isdal i 2022 
Ikke utænkeligt at vi også kan samarbejde med ledersektionen om dette – vi 
evaluerer efter Dorthe Birkmose arrangementet. 

 
 

8. Aktivering af medlemmerne (55 min) 
• Opsamling på mails fra medlemmer (Ea / 15 min) 

Vi har fået meget få tilbagemeldinger fra medlemmer – både i forhold til at de skal 
præsentere sig og i forhold til at komme med ønsker til håndbøgerne 
 
Dette punkt skal være på alle møder, da det er en løbende proces 
 

o Ønsker 
Online velkomstmøder til nye medlemmer – vi afholder fast 4 om året, som er en del 
af de andre netværksmøder – så på 4 faste datoer er de første 45 min intro til nye 
medlemmer. Den ide går vi videre med. 
Netværksmøder inklusive velkomstmøder planlægges på næste møde. 
 

o Den gode historie (Tommy / 10 min) 
Det skal drøftes løbende, om vi kan få gang i de gode historier 
 

• Opdatering af velkomstbrev (Eva / 10 min) 
Eva arbejder fortsat videre med dette 
 

o Opdatering af liste over dem der tilbyder sparring (Ea / 5 min) 
Listen er nu opdateret – alle er spurgt og dem der fremgår, har bekræftet at de 
fortsat ønsker at give sparring til nye selvstændige 
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• Månedens selvstændige – lån af journalist fra DS (Tommy / 10 min) 
De vil gerne læse korrektur og give sparring, men vi skal selv lave alt det indledende arbejde 
og skrive artikler, som vi så kan sende ind og så vurderer de om indholdet giver mening, så vi 
kan dele det i vores egen gruppe. 
Der er IKKE en garanti for at vi kan få artikler i fagbladet. 
 
Vi kunne godt tænke os, at DS/Fagbladet har fokus på, hvis de bringer artikler, hvor der 
indgår en selvstændig, at de så nævner sektionen for selvstændige.  
Dette nævnes for Sonny, når han deltager. 
 

• Status på oprydning i Facebookgruppen (Tommy / 5 min) 
Oprydningen påbegyndes snarest muligt 
 
11.40 – 11.50 Pause 

 
 

9. Online netværksmøde 29. april (30 min) 
• Planlægning 

Eva byder velkommen  
Resten af bestyrelsen præsenterer sig kort 
Hvis der er få: Så kan de mundtligt præsentere sig 
Hvis der er mange, så skal de præsentere sig i chatten 
Så gennemgår vi punkterne fra indbydelsen 
 

• Indbydelse 
Tommy medbringer oplæg til invitation, som bestyrelsen sammen finjusterer og godkender 
på mødet. 
Invitation sendes ud på mailinglisten og der oprettes en Facebookbegivenhed 

 
10. Bjørnø 26/27 august (30 min) 

• Bookinger 
• Tema / hvem skal vi have som oplægsholdere 

 
Alt er ledigt i forhold til overnatning og det er pt. reserveret til os.  
Beboerhuset er reserveret til selve arrangementet.  
11 enkeltmands eller 18 hvis folk vil sove sammen + anneks med 4 rum (5-6 personer) 
 
Vi holder bestyrelsesmøde aftenen i forvejen på Bjørnø 
 
Forplejning 
Der afventes tilbud på dette 
 
Oplægsholdere 
Vi arbejdere videre med det overordnede tema Budskabstræning. 
Indhold: At dem der deltager, kan gå der fra med et konkret produkt, som de har brug for 
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Forslag: Haakon Ask, DS kommunikationsafdeling, Sanne Saerens, 
Bestyrelsen forhører sig – uforpligtende – ved dem der er forslået. Gerne så vi har en tilbagemelding 
inden næste møde. 

12.30 – 13.00 Frokostpause 
13.00 Sonny Deltager 
Sonny: 
Orientering fra DS – der planlægges efter at socialrådgiverdage afholdes fysisk 
 
Sonny undersøger også hvilken rabatordning der er for selvstændige der vil annoncere i bladet. 
 
Drøfte Deloitte håndbogen 
Efter en god drøftelse af punktet, med input fra Sonny, beslutter bestyrelsen, at der laves en hurtig 
afstemning på facebookgruppen, om folk virkelig ønsker moms/skattehåndbog.  
 
Hvilke data kan vi få fra mailinglisten 
Hvad kan vi se ift. åbningsrater mv. af nyhedsbreve/mailinglister? 
Listen kan stort set ingenting pt. Den skal afvikles, men pt. afventes der noget nyt, der skal overtage 
funktionen.  Sonny vender tilbage med tidshorisont. 
 
Omtale i fagblad 
Vi kunne godt tænke os, at DS/Fagbladet har fokus på, hvis de bringer artikler, hvor der indgår en 
selvstændig. 
Sonny tager det med videre 
 
 

11. Socialrådgiverdage og Julefrokost (15 min) 
• Er der nyt fra DS om socialrådgiverdage? 

Der planlægges ud fra at det bliver afholdt fysisk 
 

• Hvor langt er arbejdsgruppen 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 

Dette tages som et fælles punkt til næste møde 10. maj. 
 

12. Kommende bestyrelsesmøder og arrangementer (15 min) 
29.04.2021 Online netværksmøde (14.00 – 16.00) 
10.05.2021 Bestyrelsesmøde i DS´s lokaler i KBH (hvis muligt) alternativt er ved Rikke 

(09.30 – 14.30) 
02.06.2021  Bestyrelsesmøde På Zoom (16.00 – 20.00) 
03.06.2021 Dorthe Birkmose i Odense sammen med Lederne (09.00 – 16.00) 
25.08.2021 Bestyrelsesmøde på Bjørnø  
26 + 27.08.2021 Bjørnø arrangement 
 
Ti el to 16/11 el. 18/11-2021 Bestyrelsesmøde i Nyborg ifbm. socialrådgiverdage 
 

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

14.20 – 14.25 Pause 
Diverse 

13. Eventuelt (10 min) 
Der var ingen punkter under eventuelt 
 

14. Evaluering af bestyrelsesmødet (15 min) 
Det har været et fint møde – dejligt at vi har gjort ting færdige sammen, så vi er enige om 
formuleringerne. 
 
 

Mødet sluttede kl. 15.00 
 


