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Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere 

Bestyrelsesmøde 04-10-2021 

Mødet holdes fra kl. 09.30 – 15.30 hos Rikke i Rådgiverbutikken 
 

Deltagere:   
Tommy Vitcetz, Rikke Borg Johannesen, Ea Lundsteen og Eva Marianne Terkelsen 
Sonny Jacobsen deltager via Zoom fra 13.00 – 14.00 
 
Afbud:  
 

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Tommy 
Referent: Ea 
 

2. Kort gennemgang af dagsorden og punkter til evt. 
Der er ingen punkter til eventuelt 
 

3. Kort ”Tjek ind” 
Alle har det godt og har nok at lave 
 

4. Orientering fra formanden, herunder fra ”Formandsmøde i DS” 
24.09.21  
Formandsmøde:  
Første gang i et par år, at formændene var sammen og det var rigtigt godt. 
Mads orienterede om, at der var en del aktivitet for at hverve nye medlemmer 
blandt de studerende. 
Der lægges op til at formændene mødes med jævne mellemrum. 
 
En god snak omkring hvor mange % af medlemmerne af sektioner/faggrupper 
der deltager – og vi ligger højt i den kontekst. 

 
5. Orientering fra kasserer – opdatering på økonomien 

Vi har en del penge til resten af året, men vi forventer at bruge dem på 
Socialrådgiverdage og betaling af Deloitte-bogen 
 

6. Opsamling og evaluering af Bjørnø 
God weekend – Oplægsholder Sanne Saerens var rigtig rigtig god. 
Skal det være 2 hverdage – eller 1 hverdag og 1 weekenddag?  
 
Der blev skabt et andet og mere følsomt rum, for at fortælle om hvad man 
laver, frem for bare at markedsføre sig selv. 
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Det at være selvstændig handler ikke om, at vi er imod det etablerede system – 
men at vi brænder for at hjælpe de mennesker der har brug for hjælp. 
 
Det er et opmærksomhedspunkt for bestyrelsen ift. at få nye medlemmer 
og/eller aktivere dem vi allerede har – de skal vide at ALLE er velkomne 

 
Hvordan bruger vi fortællinger i vores arbejde? – kan vi gøre det 
mere/anderledes, så vi får skabt en bedre forståelse mellem borger og system? 
 
Plads til og styrke i forskellighed. 
 
Det var et fint deltagerantal til oplægget/indholdet. 
 
Vigtigt, at der også er plads til forkælelse og at nurse medlemmerne. 
 
Det er værdifuldt at det foregår på Bjørnø – at man er på en ø. 
 
Samlet: 
Givende, inspirerende, blevet klogere på vores medlemmer, skabt nogle 
produkter, rykket os 

 
 

7. Opsamling på Hængepartier fra tidligere bestyrelsesmøder 
Bestyrelse – opsamling august 2021  
 
Eva og Rikke finder en dato og mødes med Deloitte. 

 
Bestyrelsen lægger ansvaret for netværk ud til medlemmerne i regionen. 
Vi afsætter en pulje som medlemmerne selv kan bruge som de selv vil. 
Vi forestiller os, at det skal skabe netværk i nærområderne. 
Dem der er interesserede, kan melde ind til bestyrelsen, og så løser vi det derfra. 
Det er tilladt at lave det online – men absolut ikke et krav. 
 
Lige nu fokuserer vi på at få etableret det samarbejde med beskæftigelsesfaggruppen som vi 
allerede er i gang med.  
Det er det vi har tiden til – når det er søsat sikkert, vil vi bruge erfaringerne der fra til at etablere 
flere samarbejder. 

 
Etik og synlighed var en del af det vi talte om på Bjørnø – og det er det vi tager med til 
Socialrådgiverdage. 
En fortælling om hvem vi også er i sektionen for selvstændige – forskelligheden og diversiteten. 

 
Velkomstbrevet opdateres, så det kan sendes ud til nye. 
Vi beder DS om at lægge det ind på hjemmesiden, så det altid er tilgængeligt for alle – i den 
version, sletter vi feltet med ”Hvad er vi særligt optaget af lige nu”, så det ikke hele tiden skal 
opdateres. 
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Vi beslutter, at der ikke holdes julefrokost i år 
 
Vi holder bestyrelsesmøde dagen før Socialrådgiverdage 

 
 

8. Sonny deltager via Zoom 
 
Nyt fra DS 
Psykiatriplanen er udskudt 10 år. 
Hovedlov er udskudt til 2023 
 
DS arbejder på hvordan de sikrer sig at flere bliver organiseret i fremtiden, da en undersøgelse fra FH 
viser, at der bliver færre og færre organiserede. 
 
Der mangler referater på hjemmesiden 
De kommer på inden for de næste par uger  
 
 

9. Socialrådgiverdage 
- Planlægning 
- Hvem står for hvad 

 
Der skal være mulighed for at indsende brochurer og visitkort  
Video skal vises på vores stand – hvis ikke på TV, så via en QR-kode 
 
Der indsættes et ekstramøde til den videre/endelige planlægning 
 

10. Eventuelt 
Ingen punkter under eventuelt 
 
 
 

11. Kommende bestyrelsesmøder og arrangementer 
 
16.11.2021 Bestyrelsesmøde i Nyborg ca. kl. 16.00 
17/18.11.2021 Socialrådgiverdage 
 

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 

 
 

12. Evaluering af bestyrelsesmødet 
Et godt møde  

 


