
Referat fra Bestyrelsesmøde i Faggruppen Fagbevægelsens 
Socialrådgivere 
Afholdt den 14.december 2021 på Teams, grundet Corona. 
 
Deltagere: Stine Pallisgaard, Kim Lyhne, Peter Dentov, Lisbeth Byg, Eske 
& Lone Olsen 
Afbud: Helle  

 
1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent – dagsorden godkendes og Lone vælges 

som referent. 
 

2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde godkendes 
 

3. Lisbet orienterer kort om økonomien. Lisbeth fortæller at i forhold til de midler (100 kr. 
pr. person) som man kunne søge til lokalt faggruppearrangementer, er der kun blevet 
søgt fra faggruppe Fyn. Faggruppe Fyn afholdte almindeligt arrangement, hvor det 
grundet tidligere arrangement på dagen kom til at handle om arbejdsmedicinsk klinik, 
hvor det bl.a. handlede om psykiske arbejdsskader og arbejdsskader med Covid-19, 
hvor BUPL socialrådgivere, var meget fremme omkring covid-19 smitte blandt 
pædagogerne og heraf stigende arbejdsskader. Diskussionen gik på pædagogernes 
udsatte position, da de ikke på samme måde har mulighed for at bærer 
mundmaske/visir.  
 
Vi drøfter kort, at bestyrelsen følger op, om ovenstående skal fortsætte, da der ikke har 
været andre faggrupper, udover én, der har budt ind med at gøre brug af muligheden.  
 
Vedrørende forårsseminar, er regninger kommet tilbage meget forskelligt, som har 
gjort det meget vanskeligt som kasserer at danne et overblik.  
Der er fortsat problemer med at regningerne sendes til DS i stedet for direkte til vores 
faggruppe-kasserer, hvor regningerne sendes frem og tilbage og giver en masse 
unødigt arbejdsgange.  
 
Der anbefales at man altid henviser til drejebogen for processen vedrørende økonomien 
når der skal planlægges seminarer, idet proces står beskrevet kort og klart. Formålet 
med at have fokus på drejebogen er, at kasserer får kvitteringer snarest muligt efter 
afholdt arrangement, så det bliver nemmere for kasserer at have et overblik.  
 
Der rejses et forslag om, at man udvælger en økonomiansvarlig ved eksempelvis 
planlægning  
 
Vedrørende regnskabet, er der ikke afholdt temadage og jo stort set ikke afholdt 
særligt meget, så der er ikke så meget at sige om regnskabet.  
 
Der har været afholdt to webinar: 
- Seniorpension 
- ret til tidlig pension.  
Der har været udgifter til gaver forbundet hermed.  
 
Efterårsseminar 2020 – kontoen er opgjort og afviklet.  
 
Lisbeth vil gerne tilbyde hjælp til ny kasserer, når denne er valgt, til at komme godt ind 
i kassererrollen. 
 

4. Drøftelse af ”Vejledende standarder” (er medsendt) Er gennemgået og drøftet. Det er 
som udgangspunkt super godt. Men meget målrettet sagsbehandlerne i jobcentrene.  



5. Lisbeth og Helle ønsker ikke genvalg ved næste generalforsamling – Vi skal lave 
opsøgende arbejde ift. at finde nye kandidater. Forslag man kunne sende opfordring ud 
via chatten til hele gruppen, til januar 2022 og ellers forespørge rundt.  
 

6. Vedtægter. Der gives en kort orientering om, at der har været uoverensstemmelse ift. 
om vi måtte være en lukket gruppe. I 2017 blev det besluttet at vores faggruppe skulle 
være en lukket gruppe. Dette stemmer overens med vedtægterne.  
Det er oplyst at problematikken vedrørende Åben/lukket gruppe er op og vende og vi 
håber nu, at det er endeligt, at dette ikke længere skal vendes. Vi har efterfølgende 
fundet ud af, at det står meget klart på vores hjemmeside, at vi er en lukket faggruppe. 

7. Generalforsamling forår 2022 – Det praktiske omkring det. Afholdes marts måned 
2022. Indkaldelse skal udsendes med næste fagblad. Man kan følge vedtægternes § 3, 
hvor retningslinjer til, hvad der skal fremgå af indkaldelsen fremgår. Peter vil i 
samarbejde med Helle sørge for at Indkaldelse til Generalforsamling udsendes og 
kommer i næste fagblad. Indkaldelse skal ske senest med 6 ugers varsel. 
Kutymen: Indkaldelse udsendes med fagblad samt opfølgende meddelelse om 
Generalforsamling udsendes med efterfølgende fagblad.  
Opfordring til at der også bliver sendt meddelelse om Generalforsamling i chatten.  
 
Vedrørende bestyrelsen og deltagelse i bestyrelsesmøde onsdag før Generalforsamling 
+ seminar, skal sendes til Lisbet Byg. Lisbeth vil sende mail ud til os, da overnatning og 
mad, skal bestilles separat.  
 

8. Revaliderings-faggruppen er i dialog med Stine om fælles temadag omkring 
Revalidering. Dato er planlagt til 24. maj 2022. Arrangementet vil foregå på Fyn.  
Der bliver tale om paneldebat, med blandt andet politikere, repræsentant fra FH, samt 
Jobcentrene, hvor revalidering bliver brugt meget og fra jobcenter hvor revalidering 
bliver brugt mindre.  
Karsten Hønge, har takket ja.  
 

9. Samarbejdet med DS. Stine giver en kort orientering. Det er svært at få lagt ting 
hurtigt op på hjemmesiden. Tit skal man følge op med DS og det er problematisk.  
Der bliver mindet om at Mette er tilbage igen og Søs er tilbage på deltid. Der henvises 
til orientering fra DS.  
Det er primært Lisbeth og Stine der har dialog med DS.  
Bestyrelsen er enige i, at DS er der for medlemmerne og os og det er vigtigt at det er 
DS der giver en service til os, når vi f.eks. skal have lagt noget ud på hjemmesiden 
mm. 

 
10. Evt. 

Lisbeth opfodrer til at ny valgt kasserer kommer på kursus i kasserer rollen som DS 
udbyder. Det vides ikke hvor tit DS udbyder kurser, men en opfordring på, at 
bestyrelsen er opmærksomme på muligheden.   

 
Ref. Lone 
 
 
 


