Notat
Dato 4. februar 2022
TF
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Regionsbestyrelsesmøde
28. januar 2022
Tid og sted:

Fredag den 28. januar kl. 9.00 – 15.00
Teams

Mødedeltagere:

Regionsbestyrelsen Region Nord

Afbud:

Julie, Sisi, Susanne, Rikke og Sune
Eventuelle afbud skal sendes til kontorleder Trine Funder
tf@socialraadgiverne.dk

Referat

1.

Velkommen og godkendelse af dagsorden

v. Regionsformand og mødeleder Trine Quist
Herunder også velkommen til Charlotte Lynnerup-Klitbøl, der er nyt SDS medlem af
bestyrelsen.

2.

Drøftelses- 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. På mødet i regionsbestyrelsen den 28. september
blev det aftalt, at der også i 2022 skal afholdes Fagligt Udsyn og denne gang under titlen
”Stærkere Sammen - Fælles om fagets udfordringer og muligheder”
Fagligt Udsyn er datosat til den 6. maj og afholdes på Golf Hotellet i Viborg.
Bilag vedlagt:
Oversigt over mulige oplægsholdere og workshops.
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Indstilling:
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen drøfter det foreliggende program for Fagligt Udsyn
2022, herunder også en status og konkrete aftaler ift. at få programmet endeligt færdigt.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
De endelige udgifter for Fagligt Udsyn er endnu ikke kendte, hvorfor der ikke pt. er
udarbejdet et endeligt budget.

Beslutning:
Det endelige program blev godkendt.
Den videre opfølgning:
Der foreligger nu en række administrative opgaver så arrangementet kan gennemføres.
Herunder annoncering og PR for arrangementet.

2.2. Medlemsarrangementer i første halvår af 2022
Baggrund/sagsfremstilling:
Regionsbestyrelsen skal fordele værtskaberne til medlemsarrangementerne i foråret
2022.
Bilag vedlagt:
Ingen
Indstilling:
Regionsbestyrelsen fordeler værtskaberne imellem sig.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:
Værtskaberne blev fordelt som følgende:
Hvad

Hvornår

Vært

Stop diskrimination i skolen

23. februar

Sisi

Besøg hos Specialcenter Skovvang

29. marts

Sisi og Charlotte

Menneskesyn - I socialt arbejde…

1. april

Christina og Julie

Menneskesyn - I socialt arbejde…
Povertywalk (Aalborg)

29. april
11. maj

Jannie
Christina

Side 3 af 8

Povertywalk (Aalborg)

17. maj (medlemmer
uden klub)
18. maj

Christina

Stella

Povertywalk (Aarhus)

10. maj (medlemmer
uden klub)
11. maj

Povertywalk (Aarhus)

18. maj

Anne

Fagligt Udsyn

6. maj

Trine Quist

Povertywalk (Aalborg)
Povertywalk (Aarhus)

Rikke

Jannie

Alle fra RB
deltager

Den videre opfølgning:
Der udarbejdes en huskeliste / ”arbejdsbeskrivelse” til værterne ved de forskellige
arrangementer.

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 på møde den 6. december 2021 aftalt, at synlighedsstrategien skal være et fast
punkt på regionsbestyrelsens dagsorden, således der kan være en kontinuerlig
opfølgning på strategien og indsatserne
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

Månedens kollega

Alle medlemmer kan
indstille én kollega.
Udvælgelse af RB
Belønnes m. DS
merchandise

Hver måned, minus
juli
Sisi, Christina og
Rikke
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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
Reklame for SD21 og
opslag fra dagene

Efter hvert RB møde

SD21
Adventskonkurrence

November
December

Bilag vedlagt:
Ingen
Indstilling:
Det indstilles at regionsbestyrelsen drøfter indsatsernes udmøntning og evt. behov for
yderligere tiltag, således strategien lykkes.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:
Bestyrelsen gennemgik og drøftede de forskellige indsatser og udmøntningen heraf.
Den videre opfølgning:
Charlotte præsenteres som nyt medlem af RB på Facebook. Trine Quist har denne
opgave
”Nyt fra arbejdspladserne” igangsætte fra februar. Ida Louise har denne opgave
Fokus på nyuddannede. Arbejdsgruppen efterspørger fortsat kontakter til nyuddannede.
Fortæller omkring praktikanter er i gang. Markus fortæller om sin praktik i foråret 2022.
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2.4. Folkemødet 2022
Baggrund/sagsfremstilling:
Regionsbestyrelsen har tidligere deltaget på Folkemødet på Bornholm, senest i 2019. I
tidligere år har der ligeledes blandt interesserede medlemmer været trukket lod om
pladser / billetter til Folkemødet.
Bilag vedlagt:
Igen.
Indstilling:
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen drøfter forskellige modeller for eventuel deltagelse
på Folkemødet, herunder finansieringen.
Herudover skal regionsbestyrelsen drøfte og tage stilling til, hvorvidt der igen i år skal
udloddes pladser / billetter til medlemmerne.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
Der er i budget 2022 ikke afsat øremærkede midler til Folkemødet. Midlerne skal hentes
fra budgettet til ”Den politiske organisation”
Hvis der skal udloddes pladser til medlemmerne, skal midlerne hentes fra budgettet til
”Medlemsarrangementer”.

Beslutning:
Det blev besluttet at Regionsbestyrelsen ikke deltager i Folkemødet på Bornholm.
Bestyrelsen var enige om, at der er mere værdi i at give medlemmerne mulighed for at
deltage i Folkemødet. Medlemmerne skal dermed inviteres til at være en del af
delegationen og de arrangementer der laves heromkring.
Den videre opfølgning
Det undersøges derfor om det er muligt at sende en mindre gruppe medlemmer afsted til
Folkemødet - både praktisk og økonomisk.
Herudover skal det undersøges om der mellem de tre regioner kan laves en ens praksis
for deltagelsen ved Folkemødet.

3. 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.

Side 6 af 8

Regionsbestyrelsen får en status på arbejdet med indsatsen ”Medlemmets møde med
DS”
Bilag vedlagt:
./. Bilag 3.1.1 STÆRKERE SAMMEN
Indstilling:
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen tager den generelle orientering til efterretning samt
drøfter Regionsbestyrelsens aktive rolle ift. indsatsen ”Medlemmets møde med DS”
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.
Den videre opfølgning:
Ingen.

4. Mission og vision for det regionalpolitiske arbejde i DS
Baggrund/sagsfremstilling:
Drøftelserne forud for og på selve REP20 vedr. frikøb af regionale næstformænd har
resulteret i en strategisk drøftelse og proces hos de regionale formænd omkring
udviklingen af en mission og vision for det regionalpolitiske arbejde.
Formålet med en fælles regional mission og vision er, at styrke rammesætningen for det
regionalpolitiske arbejde i DS, og dermed gøre det lettere at afstemme forventninger og
ressourcer i organisationen.
Missionen og visionen er samtidig pejlemærker for en mere ensartet arbejdsform
regionerne imellem.
Bilag vedlagt:
./. 4.1 Mission og vision for det regionalpolitiske arbejde i DS
Indstilling:
Det indstilles, at Regionsbestyrelsen på baggrund af den indledende præsentation af
baggrunden for og formålet med de tre regionsformænds arbejde med mission og vision,
drøfter og kvalificerer hhv. missionen og visionen samt vejene til en realisering heraf.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
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Beslutning:
Regionsbestyrelsen drøftede og kvalificerede hhv. missionen og visionen samt vejene til
en realisering heraf.
Den videre opfølgning:
Der er en lignende drøftelse i de andre to regioner. Herefter laver regionsformændene en
fælles opsamling og kvalificering med udgangspunkt i de mange inputs. Det er
forventningen at missionen og visionen skal præsenteres for Hovedbestyrelsen inden
sommerferien.

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.

Bilag vedlagt:
./. Bilag 5.1.1. Referat fra HB møde 13. og 14. december 2022
./. Bilag 5.1.2. Dagsorden til HB møde 1. og 2. februar 2022.
Indstilling:
Regionsbestyrelsen tager orienteringen og drøftelsen til efterretning.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning
Den videre opfølgning:
Ingen

Side 8 af 8

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

•
•
•

Nyt fra FH-sektionerne
Rejsen ind i DS – FTR rekrutteringsindsats
Punkter til kommende møder

Bilag.
Ingen
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning
Videre opfølgning:
Ingen.

