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Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde 

28. september 2021 
 
Tid og sted:  Tirsdag den 28. september kl. 9.00 – 15.00 
  Aarhuskontoret, Søren Frichsvej, Åbyhøj 
 
 
Mødedeltagere: Regionsbestyrelsen 
 
Afbud: Rikke Jensen, Torben Uhre, Ida Louise Jervidalo, 

Stella Meyer, Sisi Poulsen 
 

Eventuelle afbud skal sendes til kontorleder Trine 
Funder tf@socialraadgiverne.dk  

 
 

Referat 
 

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden  
v. Regionsformand og mødeleder Trine Quist 
 

Trine bød velkommen til mødet og konstaterede, at bestyrelsen, til trods 
for mange afbud til dagens bestyrelsesmøde, fortsat er beslutningsdygtig.  
   
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Drøftelse og beslutningspunkter 

 
2.1. 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 Fagligt 
Udsyn igen bliver rammen omkring det store medlemsarrangement.  
 
Bilag vedlagt:  
Ingen 
  

Notat 
Dato 28. september 2021 
TF 

mailto:tf@socialraadgiverne.dk
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Indstilling:  
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen drøfter og godkender arbejdsgruppens 
forslag til program for Fagligt Udsyn i foråret 2022 samt beslutter en dato 
for arrangementet.  
 
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:   
 
Det blev besluttet, på baggrund af drøftelsen omkring arrangementets 
indhold, at Fagligt Udsyn 2022 afholdes under overskriften  
 
”Stærkere Sammen - Fælles om fagets udfordringer og muligheder” 
 
Arrangementet bliver afviklet som et éndags arrangement med et til to 
hovedoplæg omkring fagets udvikling frem til nu og udsigter i fremtiden. 
Hovedoplægget afsluttes evt. med en paneldebat.  
Herefter 2 x 4 workshops. Arrangementet afsluttes med lidt at spise og 
drikke.  
 
Arrangementet holdes den 18. marts på 2022. Der findes et passende sted 
til arrangementet både ift. størrelse og lokation. 
 
 
Den videre opfølgning: 
 
Der arbejdes videre med diverse oplægsholdere. De konkrete ansvarlige 
melder tilbage senest den 29. oktober til Trine Q og Trine F. og meget 
gerne før. Punktet genoptages på bestyrelsesmødet den 6. december 2021. 
 
2.2. Medlemsarrangementer i første halvår af 
2022 
 
Baggrund/sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen skal drøfte hvilke medlemsarrangementer der skal 
udbydes i foråret 2022.  
 
RB bedes derfor inden mødet have gjort sig tanker om evt. 
medlemsarrangementer og gerne have undersøgt pris.  
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Bilag vedlagt:  
Ingen 
 
Indstilling:  
RB drøfter mulige medlemsarrangementer og beslutter hvilke der skal 
arbejdes videre med, med henblik på at blive udbudt i foråret 2022.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
 
 
Beslutning:  
Arrangementskalenderen skal udsendes inden juleferien, allersenest i 
starten af januar. 
 
På baggrund af drøftelsen af mulige arrangementer i foråret blev det 
besluttet, at der arbejdes videre med arrangementer ift.  
 
• Handicapområdet – Julie og Jannie arbejder videre med dette 

tema/arrangement.  
• Kønsidentitet – Anne (og Sisi) arbejder videre med dette.  
• Powerty walk i Aarhus og Aalborg – Christina, Julie og Sune arbejder 

videre med dette. 
 
Den videre opfølgning: 
 
Tilbagemelding senest den 29. oktober til Trine Q og Trine F. og meget 
gerne før. Punktet genoptages på bestyrelsesmødet den 6. december 2021. 
 
 
2.3. Synlighedsstrategi for regionsbestyrelsen 
 
Baggrund/sagsfremstilling:  
Som en del af aktivitetsplanen for Regionsbestyrelsen i 2021-2022 indgår 
det at skabe synlighed omkring regionsbestyrelsen og dennes arbejde. Et 
konkret initiativ er at være synlig på de sociale medier.  
 
Derfor blev der på RB møde i april 2021 aftalt at der igangsætte en række 
konkrete initiativer, jf. nedenstående oversigt. 
 
Det blev aftalt, at det første initiativ ”Præsentation af bestyrelsen skulle 
gennemføres inden sommerferien og at de andre initiativer skal 
konkretiseret og præsenteres på RB møde efter sommerferien.  
 
Initiativ 
 

Indhold Hvor tit 

Præsentation af 
bestyrelsen 

Opslag m. tekst og 
billede. Evt. kort 
videopræsentation 
 

Maj og juni (Én 
gang om ugen) 
 
Stella, Sune, 
Trine  
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Månedens kollega Alle medlemmer kan 
indstille én kollega. 
Udvælgelse af RB 
Belønnes m. DS 
merchandise 
 

Hver måned, minus 
juli 
 
Sisi, Christina og 
Rikke 

Nyt fra arbejdspladserne Fortællinger fra 
arbejdspladserne. 
Spørgsmål udsendes 
på forhånd 
 

Februar, marts, 
maj, juni, august, 
oktober, november 
 
Ida Louise, Julie 
 

Fokus på nyuddannede Opslag med og om det 
at være nyuddannet 

April, august 
 
Jannie, Sisi, Anne 
 

Praktikanter Fortællinger fra 
praktikanter 

Marts, september 
 
Trine, Jannie, 
Susanne 
 

Opslag efter 
arrangementer 

Kort fortælling efter 
arrangement. Evt. som 
videoklip 
 

April, maj 

Opslag efter RB møde Kan være et særligt 
punkt eller fokus. Evt. 
som videoklip 

Efter hvert RB 
møde 

SD21 Reklame for SD21 og 
opslag fra dagene 

November 

Adventskonkurrence  
 

December 

 
 
Bilag vedlagt:  
Ingen 
 
Indstilling:  
Det indstilles at regionsbestyrelsen drøfter arbejdsgruppernes konkrete 
initiativer og godkender en udmøntning heraf.   
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
 
 
Beslutning:   
Det blev besluttet at arbejdsgrupperne kommer med et konkret formuleret 
oplæg til implementering af initiativerne på næste bestyrelsesmøde den 6. 
december 2021. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.4. Samarbejde med AAU v. Christina Eilers   

Drøftelse af samarbejdet med AAU, herunder diverse arrangementer på AAU. 
Samt deltagelse på næste bestyrelsesmøde.  
 
Beslutning: 
Christina går i dialog med SDS og AAU ift. behov for samarbejde, evt. med henvisning til 
Region Nord og Regionsformanden. Det blev aftalt at være i løbende dialog og samarbejde 
omkring samarbejdet med AAU.  
 
 

3. Politisk diskussion   
  

3.1 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. 
 
 
Bilag vedlagt:  
./. Bilag 3.1.1. Referat fra HB møde 1. september 2021 
./. Bilag 3.1.2. Dagsorden til HB møde 5. og 6. oktober 2021.  
 
Indstilling:  
Regionsbestyrelsen tager orienteringen og drøftelsen til efterretning.  
  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
  
 
Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning. 
 
Den videre opfølgning: Ingen 
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4. Samarbejde med Seniorsektionen 
  
Ellen Gravesen og Inge Marie Skaarup Jensen fra Seniorsektionen 
deltager i mødet med henblik på en drøftelse af et muligt samarbejde 
mellem Regionsbestyrelsen og Seniorsektionen i DS. Seniorsektionen vil 
blandt andet fortælle om erfaringerne fra samarbejdet i Øst.  

 
Beslutning: 
På baggrund af drøftelsen med Seniorsektionen genoptager bestyrelsen 
på et kommende møde mulighederne for et kommende samarbejde 
med Seniorsektionen. Inden næste møde undersøges erfaringerne fra 
Region Øst og behovet i region Nord.  
 

5. 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 introduktion til indsatsen ”Vejledende 
Standarder” samt en kort indføring i hvordan de Vejledende Standarder 
kan bruges som løftestang til at skabe arbejdsmiljøforbedringer på 
arbejdspladserne 
 
 
Bilag vedlagt:  
./. Bilag 5.1.1 STÆRKERE SAMMEN 
./. Bilag 5.1.2 Indsatsplaner for 2021 
./. Bilag 5.1.3. https://socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-
fokusomraader/vejledende-standarder/ 
 
 
Indstilling:  
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen tager introduktionen til efterretning og 
drøfter Regionsbestyrelsens rolle ift. at få de Vejledende Standarder til at 
leve ude på arbejdspladserne.  
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser:  
Ingen. 
 
 
Beslutning: Orienteringen er taget til efterretning.  
 
Den videre opfølgning: 
Opslag på Facebook vedr. De vejledende standarders løsningskataloger ca. 
én gang pr. måned. Første gang i forbindelse med at pixi-udgaven kommer 

https://socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-fokusomraader/vejledende-standarder/
https://socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-fokusomraader/vejledende-standarder/
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ud sammen med Socialrådgiveren i december måned.  
 

6. Orientering 
 
Baggrund / sagsfremstilling: 
Regionsbestyrelsen orienteres om aktuelle sager af politisk, strategisk, 
økonomisk og organisatorisk karakter. 
 

• Nyt fra FH-sektionerne 
• Punkter til kommende møder 

o Årshjul for 2022 
 
Bilag.  
Ingen 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
 
 
 
Beslutning: 
 

• Orienteringen fra FH sektionerne blev taget til efterretning. 
• Indstillingen fra arbejdsgruppen vedr. udmøntning af pulje til sociale 

arrangementer blev godkendt.  
 

• Punkter til kommende møder 
o Årshjul 2022 
o Medlemmets møde med DS.  
o Pulje til sociale arrangementer 
o Synlighedsstrategi 
o Fagligt udsyn 
o Medlemsarrangementer / kalender 
o Opfølgning på drøftelse med Seniorsektionen.  
o Gentænkning af 1. maj i de tre uddannelsesbyer – obs på 

sammentænkning med FH’s arrangement til 1. maj  
opmærksomhed i årshjul.  
  
 

Videre opfølgning: Ingen  
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7. Eventuelt     
 

• Julebanko og præmier v. Julie 

Beslutning: 
Det blev aftalt, at der udarbejdes en tjekliste til afvikling af julebanko samt 
at der laves et mindre budget til præmier m.m.  Afviklingen af julebanko, 
forberedelse incl. gaveindkøb m.m. varetages af værterne.  
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