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Sektionen for selvstændige socialrådgivere 

Bestyrelsesmøde 21.februar-02-2022  

Odin Havnepark Lumbyvej 11-17, 5000 Odense C 

Beslutningsreferat 

Mandag 21.februar2-2022 fra kl. 9 – 16 

 

Deltagere: Christina Lehtinen, Elin Bonnesen, Rikke Borg Johannesen, Ea Lundsteen, 

Mette Bertelsen og Eva Marianne Terkelsen. 

Afbud: Anne-Marie Eskildsen 

Dagsorden 

Opstart af ny bestyrelse samt konstituering 

 

Formålet med dagen:  

At få skabt et godt afsæt for bestyrelsesarbejdet i den kommende periode, samt formel 

konstituering og prioritering af bestyrelsens opgaver ud fra drøftelserne og ønskerne fra 

generalforsamlingen.  

 

Formiddagen gik med at lære hinanden at kende, vores ønsker for den kommende periode 

og ikke mindst få vores forskellige baggrunde, kompetencer og erfaringer i spil, så vi 

sammen kan bidrage bedst muligt i den kommende periode. 

 

Hvad driver os? 

Etik, autorisation, professionalisering, omdømme 

Samarbejde med DS om bedre service til de selvstændige 

Retorik og samarbejde: Selvstændig og myndighed 

Være noget for medlemmerne - et netværk, sparring, gode arrangementer 

Bidrage til DS og blive brugt mere af DS, ex.  høringer, oplæg mv. 

 

 

Hvordan vil vi gerne arbejde sammen? 

Overskrift:  Effektive møder  

Vi har en dagsorden, som vi holder. 

Vi er forberedte til møderne  

Vi taler respektfuldt og ærligt til hinanden  

Vi følger op på de ting, vi aftaler  

Vi producerer undervejs på møderne 

Vi involverer medlemmerne i vores beslutninger og arbejdet  

Vi er nærværende under møderne 

 

Hvor ofte? 

Fire fysiske heldagsmøder om året 

Online møder i mellemtiden 

 

Den formelle konstituering: 

Forperson: Eva Marianne Terkelsen 

Næstforperson: Christina Lehtinen 

Kasserer: Rikke Borg Johannesen 

Elin Bonnesen:”alm. Bestyrelsesmedlem”  

Ea Lundsteen: ”alm. Bestyrelsesmedlem” 

Anne-Marie Eskildsen: ”alm. Bestyrelsesmedlem” 

Hvilke løbende opgaver har vi? 
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Facebook gruppen – Eva 

Dagsorden til bestyrelsesmøder – Eva og Christina 

Referater – Ea og Elin 

Kontakt til Mette (vores konsulent i DS) - Eva 

 

Hvilke (faste) arrangementer? 

Sommertræf - Uge 37 2022: torsdag til fredag - eller fredag til lørdag. Vi 

spørger medlemmerne (15/9 til 16/ 9 eller 16/9 til 17/ 9 - 2022?) 

Generalforsamling og temadag 30-01-2023 kl 10-15 i Århus 

DS REP 2022: 18. + 19. november 2022: Forkvinden deltager som rep. for sektionen. 

 

Kommende bestyrelsesmøder: 

28-03-2022 kl. 8-11: på Zoom  

22-04-2022 kl. 9.30-15.30 Møde-Fabrikken Odense 

30-05-2022 kl. 8-11: på Zoom 

18-08-2022 kl. 9.30-15.30 Møde-Fabrikken Odense 

26-09-2022 kl. 8-11: på Zoom 

27-10-2022 kl. 9.30-15.30 Mødefabrikken Odense 

28-11-2022 kl. 8-11: på Zoom 

 

Udvalg - tovholder fra bestyrelsen og forsøge at engagere medlemmer ind i 

udvalget 

Sommertræf / Bjørnø-gruppe (Eva og Christina) 

Temadag i forbindelse med GF (Ea og Elin) 

Etikudvalg 

REP22  

Socialrådgiverdage-udvalg – Der er først SD igen i 2023 

 

Foreløbig prioritering af opgaverne i bestyrelsen det kommende år. 

 

Første prioritet 

Bliv klogere på vores medlemmer: Antal? Hvilke behov? Rundringning – Ansvarlige: 

Rikke og Elin. 

Rikke og Elin udarbejder ”Ringeguide” og ”ringelister, der er klar til mødet 28-03-2022. 

Alle har ringet til dem på deres liste inden mødet 22-04-2022. 

På mødet 22-04-2022 taler vi sammen om opkaldene og hvad det kalder på. 

 

Anden prioritet/ sideløbende: 

Forventningsafstemning med DS ift. fordeling af opgaver ift.  servicering af medlemmer 

Rikke undersøger andre organisationer indtil 22-04-2022. 

 

Netværksmøder arrangeret af medlemmerne - kombineres med supervision? 

 

 

 

 

 

 

 

 


