Referat af bestyrelsesmøde i fagligt selskab for psykiatrisocialrådgivere, afholdt den 15.januar 2022
Mødedeltagere: Mariann, Helle, Finn, Elisabeth, Cira
Afbud fra: Kjeld og Christina

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årshjul
Økonomi.
Temadag
Landskonferencen.
Generalforsamlingen.
Samarbejdsaftale i bestyrelsen
Evt.

AD 1: Årshjul
-

Planlægningsseminar og Bestyrelsesmøde fredag d. 14.01.22 - Lørdag d. 15.01.2022 i
Skærbæk

-

Bestyrelsesmøde fredag d. 04.03.2022 kl. 10.00 – 15.00 i Skanderborg – OBS
Indkaldelse til Generalforsamling i medlemsblad (deadline v. DS).

-

Bestyrelsesmøde torsdag d. 05.05.22 eller d. 12.05.2022 i København
Bestyrelsesmøde og Temadag (evt. sammen med en anden faggruppe) Helst torsdag
d. 05.05.22

-

Bestyrelsesmøde fredag d. 09.09.22 kl. 10.00 – 15.00 DS Lokaler i Odense (Alternativ
dato fredag d. 02.09.22).

-

Årets Landskonference og Bestyrelsesmøde torsdag 06.10.22 – 07.10.2022 Munkebjerg
Hotel, Vejle

-

Psykiatritopmøde – dato ej udmeldt - forventeligt primo oktober 2022

-

Bestyrelsesmøde fredag d. 02.12.22 kl. 10.00 – 15.00 - Fællesdag i bestyrelsen –
evaluering af året. Sted endnu ikke planlagt

Ved behov for et ekstra møde i juni planlægges dette ved mødet i marts.

Ad 2: Økonomi
2021:
Årsregnskabet 2021 afsluttes mandag d. 17.01.2022. Året afsluttes med et større overskud
som følge af ubrugte ekstra midler. Overskuddet skyldes minimale udgifter til oplægsholderne
og der ikke var behov for vores ”buffer”. Ekstrabevillingen kom for sent til at vi ikke

tidsmæssigt kunne nå at udfører de tiltænkte aktiviteter. Derudover var der igen Covid-19
nedlukning.
2022:
Mariann og Kjeld laver et udkast til budgettet 2022.

Ad 3: Temadag
Der planlægges temadag torsdag d. 05.05.2022 (alternativt 12.05.2022) i København. Alt
efter det endelige program afholdes bestyrelsesmøde før eller efter temadagen. Finn har
ansvaret for dagen.

Ad 4: Landskonferencen
Afholdes på Hotel Munkebjerg, Vejle torsdag d. 6.10.22 – fredag d. 7.10.22
Processen er vel i gang, og køreplanen er lagt. I løbet af januar 2022 tages kontakt til mulige
oplægsholdere.

Ad 5: Generalforsamling
Afholdes torsdag d. 06.10.2022 kl. 16.00 – 18.00 på årets landskonference.
Dirigent afklares
Referent på mødet er Cira Madsen

Ad 6: Samarbejdsaftale i bestyrelsen
Bestyrelsens samarbejdsform aftalt internt imellem bestyrelsesmedlemmer.
Alle økonomiske spørgsmål drøftes i bestyrelsen.

Ad 7: Evt.
-

Ref/Cira Madsen

