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Referat og dagsorden til ekstraordinært regionsbestyrelsesmøde i
DS Region Syd
1. marts 2022 kl. 16.30 – 17.30
Snoghøj

Deltagere:
Navn

Deltaget

Mie Vode Moll
Benny Poulsen Madsen
Hanne Ryelund Sørensen
Heidi Elna Poulsen
Jesper Nissen
Katrine Marie Andersen Friborg
Merete Møller Petersen
Mette Mathilde Oksen
Pernille Aakerlund Iversen
Tannie Grinderslev Madsen
Berit Wolff
Tue Rossau 1. Suppleant
Mikkel Werther (SDS-rep. UCL Odense)
Marie Røikjær Frich (SDS-rep. UC Syd Esbjerg)
Jannie Kallehauge (SDS-rep. suppleant UCL
Vejle)
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Dagsorden:
0.
0.1.

Formalia
Godkendelse af dagsorden
Bemærkninger og beslutninger:

1.
1.1.

Sager til politisk drøftelse
Mission og vision for det politiske arbejde regionalt
Sagsfremstilling:
REP-udvalget orienterede på sidste RB-møde om at regionsformændene har mødtes,
for at drøfte tiltag, der kan styrke det politiske arbejde regionalt. I den forbindelse,
er der udarbejdet mission og vision for det politiske arbejde i regionerne. REP-udvalget har modtaget første udkast til mission og vision.

Side 2 af 2

Regionformand og REP-udvalg ønsker at bringe drøftelsen ind i RB. Derfor blev det
besluttet at udkast til mission og vision drøftes ved et ekstraordinært RB-møde ved
RB’s ringe-dag.
RB skal drøfte og kvalificere udkast til mission og vision.
Bilag:
- Udkast til mission og vision

Bemærkninger og beslutninger:
RB drøftede og kvalificerede udkast til mission og vision. RB får dokumentet forelagt
igen på et senere RB-møde.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sager til efterretning
Sager til beslutning
Sager til orientering
Økonomi og regnskab
Møder og konferencer inkl. eksterne repræsentationer
Evt.

Der blev stillet et spørgsmål omkring det link som DS henviser til i forbindelse med jobsøgning, ”socialrådgiver jobs”, fordi dette link hovedsaglig
henviser til Pædagogiske stillinger og absolut så godt som næsten ingen socialrådgiver stillinger.
Formanden vil bede sekretariatet rette linket. OBS. Med udsendelse af dette
referat er rettelsen sket.

8.
Evaluering af mødet
Tager
Mie Vode Moll
Regionsformand

