
 

Side 1 af 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referat fra regionsbestyrelsesmøde 

25. august 2021 
 
Tid og sted:  Onsdag den 25. august kl. 9.00 – 15.00 
  Aalborgkontoret, Hadsundvej 184, 9000 Aalborg 
 
 
Mødedeltagere: Regionsbestyrelsen 
 
Afbud: Sisi Ploug  

 
 

 
1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Regionsformand og 

mødeleder Trine Quist      
  
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Strategien – STÆRKERE SAMMEN    

Baggrund/sagsfremstilling:  
Strategien – STÆRKERE SAMMEN blev godkendt i sin nuværende form 
på Hovedbestyrelsens ekstraordinære møde den 8. marts 2021, 
sidenhen har organisationen arbejdet med strategien med 
udgangspunkt i prioriterede indsatser for 2021.  

 
Regionsbestyrelsen får en status på arbejdet med strategien generelt 
samt et udvidet blik ind i temaet ”Flere deltager” med særligt fokus på 
de nyuddannede medlemmer. 

 
Bilag vedlagt:  
./. Bilag 2.1.1 STÆRKERE SAMMEN 
./. Bilag 2.1.2 Indsatsplaner for 2021 

  
Indstilling:  
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen tager den generelle orientering til 
efterretning samt drøfter Regionsbestyrelsens aktive rolle ift. temaet 
”Flere deltager”.  
 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Ingen. 

 
Beslutning:  
Orienteringen blev taget til efterretning.  

 

Notat 
Dato 3. september 2021 
TF 
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Den videre opfølgning:  
Ingen.  
 

3. Servicering af statsansatte medlemmer    

Baggrund/sagsfremstilling:  
Serviceringen af medlemmer ansat på statslige arbejdspladser har 
været udlagt til regionerne siden 1. januar 2021.  

 
Regionsbestyrelsen forelægges en status på området.  

 
Bilag vedlagt:  
Ingen 
  
Indstilling:  
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Ingen. 

 
Beslutning: 
Orienteringen blev taget til efterretning.  

 
Den videre opfølgning: 
Bestyrelsen holdes løbende orienteret omkring serviceringen af de 
statsansatte medlemmer.  
 

4. Drøftelse og beslutningspunkter   
4.1. Godkendelse af vedtægtsændringer for Klubben 

Psykiatrien Klinik Nord 
 

Baggrund/sagsfremstilling:  
Klubben Psykiatrien Klinik Nord har anmodet om bestyrelsens 
godkendelse af vedtægtsændringer vedrørende § 7 
Klubgeneralforsamling og § 9 Klubbens økonomi.  

 
Vedrørende § 7 Klubgeneralforsamling så ønskes det indskrevet at 
generalforsamlingen afholdes i november måned.  

 
Vedrørende § 9 Klubbens økonomi ønskes det, at der opkræves et årligt 
kontingent på 120 kr.  

  
Bilag vedlagt:  
./. Bilag 4.1.1. Ændrede klubvedtægter for Klubben Psykiatrien Klinik 
Nord 

 
  

Indstilling:  
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Det indstilles, at Regionsbestyrelsen godkender vedtægtsændringerne 
for Klubben Psykiatrien Klinik Nord 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Ingen. 

 
Beslutning: Vedtægtsændringerne blev godkendt.  

 
Den videre opfølgning: Ingen. 

 
 

4.2. Godkendelse af vedtægtsændringer for Klubben Herning 
Kommune 
 

Baggrund/sagsfremstilling:  
Klubben Herning Kommune har anmodet om bestyrelsens godkendelse 
af vedtægtsændringer vedrørende § 5 Valg af tillidsrepræsentant, § 6 
Klubbens formand og bestyrelse samt § 9 Klubbens økonomi.  

 
Vedrørende § 5 Valg af tillidsrepræsentant. Klubbestyrelsen ønsker, at 
kandidater til TR og TR suppleantposterne skal melde deres kandidatur 
senest 8 dage før valghandlingen således, der er bliver mulighed for at 
afholde valgmøder på de forskellige TR-områder.  

 
Vedrørende § 6 Klubbens formand og bestyrelse. Det ønskes, at 
bestyrelsen har mandat til at udvide antallet af medlemmer af 
bestyrelsen såfremt det skønnes nødvendigt for at fremme arbejdet i 
bestyrelsen.  

 
Vedrørende § 9 Klubbens økonomi. Det ønskes at opkræve en 
egenbetaling på 50% af udgiften til forplejning i forbindelse med 
arrangementer, som refunderes ved fremmøde, men mistes ved afbud 
efter sidste tilmeldingsfrist.  

 
Bilag vedlagt:  
./. Bilag 4.2.1. Vedtægter for Klubben Herning Kommune. 

 
Indstilling:  
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen godkender vedtægtsændringerne 
for Klubben Herning Kommune. 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Ingen. 

 
Beslutning: Vedtægtsændringerne blev godkendt. 

 
Den videre opfølgning: Ingen 
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4.3. Halvårsregnskab for Region Nord  

Baggrund /sagsfremstilling:  
Der forelægger nu et foreløbigt regnskab for 1. halvår af 2021 vedr. 
Region Nord.  

 
Som udgangspunkt bør regnskabet svare til 50% af budgettet, men 
særlige forhold i 1. halvår gør, at nogle områder afviger fra dette.  
 
Den politiske organisation har et mindre forbrug, dette skyldes 
hovedsageligt, at der ikke har været samme omkostninger til RB 
møder, som der plejer at været, grundet Covid19. 
 
Der er kun anvendt en mindre del af budgettet til 
medlemsarrangementer, hvor årsagen igen, og som i 2020, er Covid19.  
 
Samtidig er der ligeledes et mindre forbrug på 
administrationsomkostninger og her er årsagen igen Covid19. Dog er 
der allerede forbrugt 84% af budgettet til anskaffelser. Forbruget 
skyldes indkøb af kontorstole, skærme m.m. til hjemmearbejdspladser 
til medarbejderne.   
 
Bilag vedlagt: 
4.3.1. Årsregnskab for 1. halvår 2021, Region Nord  
 
Indstilling: 
Det indstilles at Regionsbestyrelsen godkender regnskabet for 1. halvår 
2021 for Region Nord.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Halvårsregnskabet viser et overskud, i Region Nord, på hele året på kr. 
262.643. 

 
Beslutning: Regnskabet for 1. halvår blev godkendt.  

 
Den videre opfølgning: Ingen.  

 
   

4.4. Fagligt Udsyn 2022    

Baggrund/sagsfremstilling:  
Generalforsamlingen vedtog i oktober 2020, at der i Region Nord kun 
afholdes generalforsamling hvert andet år, og at man i stedet for 
generalforsamling i 2021 afholder et større medlemsarrangement. 

 
Det har igennem flere år været medlemsarrangementet Fagligt Udsyn, 
der har erstattet generalforsamlingen hvert andet år. Det foreslås at 
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Fagligt Udsyn igen bliver rammen omkring det store 
medlemsarrangement.  

 
Bilag vedlagt:  
Ingen 
  
Indstilling:  
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen drøfter forslag til program for 
Fagligt Udsyn i foråret 2022 samt beslutter en dato for arrangementet. 
Herudover indstilles det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der frem 
til RB mødet 28. september udarbejder et forslag til endeligt program 
for Faglig Udsyn. Programmet dagsordenssættes på mødet den 28. 
september til godkendelse.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Det samlede forbrug for afviklingen af Fagligt Udsyn beløb sig, sidste 
gang, til 215.000 kr., hvoraf de 128.000 kr. blev dækket af 
deltagerbetaling og indtægter på salg af standpladser.  
 
Den samlede udgift for DS Nord beløb sig derfor til 87.000 kr.  

 
Der er i budgettet for 2022 afsat i alt 325.000 kr. til afvikling af diverse 
medlemsarrangementer herunder Fagligt Udsyn.  

 
 

Beslutning: Regionsbestyrelsen drøftede forslag til program for Fagligt 
Udsyn og der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Trine Quist, 
Christina Eilers, Stella Meyer Olesen og Sune Kirketerp.  

 
Den videre opfølgning: Trine Funder sender bruttolisten over forslag 
til programmet til arbejdsgruppen. Punktet genoptages på 
Regionsbestyrelsens møde i september, hvor arbejdsgruppen 
fremlægger forslag til program.  

 
 

5. Politisk diskussion     
5.1. Dagsorden og referat fra Hovedbestyrelsens møder 

Baggrund / sagsfremstilling 
Hovedbestyrelsens arbejde er af stor betydning for arbejdet i de 
regionale bestyrelser. Af denne årsag orienteres og drøfter 
Regionsbestyrelsen de aktuelle drøftelser og beslutninger i 
Hovedbestyrelsen.  

 
Orienteringen og drøftelsen tager udgangspunkt i referatet fra sidste møde i 
Hovedbestyrelsen samt dagsordenen til det kommende hovedbestyrelsesmøde. 
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Bilag vedlagt:  
./. Bilag 5.1.1. Referat fra HB møde 4. og 5. maj 2021 
./. Bilag 5.1.2. Dagsorden til HB møde 1. september 2021.  

 
Indstilling:  
Regionsbestyrelsen tager orienteringen og drøftelsen til efterretning.  

  
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
 

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning 
 

Den videre opfølgning: Ingen 
 

5.2. Politikerskole  

Baggrund / sagsfremstilling 
Hvert andet år afholdes der Politikerskole for alle medlemsvalgte 
politikere i Dansk Socialrådgiverforening. I år afholdes Politikerskolen i 
dagene 30. og 31. august. Omdrejningspunktet for Politikerskolen 
bliver strategien STÆRKERE SAMMEN, og formålet er at klæde 
foreningens politikere på til at lede foreningen igennem de forandringer 
Dansk Socialrådgiverforening står overfor.  

 
Politikerskolen har 3 overordnede temaer: 
• Politisk forandringsledelse. 
• Hvad betyder strategien for os som HB og RB medlemmer? 
• En levende fortælling om strategien. 

 
Bilag vedlagt:  
Bilag 5.2.1. Program for Politikerskolen 30. og 31. august 2021 

 
 

Indstilling:  
Regionsbestyrelsen drøfter programmet.  

  
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 
 

Beslutning: Regionsbestyrelsen drøftede programmet 
 

Den videre opfølgning: Ingen 
 

6. Orienteringspunkter    
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• Nyt fra FH-sektionerne  
• Punkter til kommende møde 

 

Orienteringen blev taget til efterretning.  
På næste møde i Regionsbestyrelsen deltager Seniorsektionen ift. at 
drøfte samarbejdsmuligheder mellem bestyrelsen og sektionen.  
 

7. Eventuelt     
Der var ingen punkter under eventuelt.    
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