REFERAT
4. april 2022

Referat fra Generalforsamling den 4. april 2022 i Faggruppen
Akademiske Socialrådgivere
Afholdt virtuelt på Teams
Deltagelse: ca. 15 medlemmer af faggruppen
Specificeret dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Faggruppens økonomi
Forslag til vedtægtsændring (se nedenfor)
Valg af to suppleanter (Heidi Dieckmann Jensen genopstiller)
(Bestyrelsen reetablerede sig ved generalforsamlingen i januar 2021, og er valgt for to
år, hvorfor kun suppleanter er på valg i år, da suppleanter vælges for et år. Suppleanter
indgår aktivt i bestyrelsesarbejdet)
7. Evt.
Referat:
Ad. 1: Valg af dirigent
Nicolai Paulsen
Ad. 2: Valg af referent
Oskar Norrhäll
Ad. 3: Formandens Beretning
Der blev valgt en ny bestyrelse i 2021. Grundet Corona har møderne været online. Bestyrelsen
har holdt seminar sammen i DGI-byen. Faggruppen var nedlagt længe og meget har forgået
online, derfor tog det tid for os at etablere os.
Vi er interesseret i, hvem der medlemmer. Det er en divers gruppe og vi skal finde ud af, hvad
vi ønsker og Oskar har sat en medlemsundersøgelse i søen og sendt ud i dag.
Bestyrelsen har talt med Mads om, hvad er det for konsulentbistand og tilbud der efterspørges,
så at DS stadig er en nærværende fagforening for faggruppens medlemmer.
Tidligere har der været forslag på REP om, om faggruppen skulle være en sektion. Dette har
faggruppen fortsat tanker om at arbejde efter.
Vi har haft medlemsmøde om overenskomst med besøg af Mads Bilstrup
I forbindelse med nedlæggelsestrussel mod Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde har vi holdt
debatarrangement om, hvad det er vi vil med uddannelsen og hvilke handlemuligheder vi har.
Og vi fortsætter det arbejde med den videre debat.
Toni uddyber med, at vi endvidere har holdt et fysisk arrangement om Enneagrammet, dog kun
med få fremmødte.
Oskar fortæller, at overenskomstforholdene for Cand.soc har fyldt meget for bestyrelsen. Men
at dette problem ikke er gældende for alle (dem med andre kandidat-/masteruddannelser).
Den efterfølgende debat bragte følgende forslag til initiativer i faggruppen:

”Hvad er det vi har tilfælles”, når man arbejder med DJØFFER, er det behov for et fagligt
fællesskab. Måske noget som
ønske om, hvilket fællesskab kan det være?
Hvordan kan vi bevare en kobling mellem BA og kandidat/master? – flere PHD’er
Mødes på kryds og tværs på de forskellige niveauer.
Debatten indeholdt en status vedr. nedlæggelse af Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde i Kbh:
Lars Uggerhøj fortalte om hvordan forligspartierne specifikt har omtalt KSA – og hvis ikke
Aalborg universitet vil have uddannelsen på Sjælland, så kan den åbnes af andre
uddannelsesinstitutioner. Man har kastet den tilbage på AAU. Her har den øverste ledelse nu
meddelt at lukningen udsættes til 2027 (med sidste optagelse 2025). Det medfører mindre pres
på AAU’s ledelse, og AAU’s rektor har så mulighed for om 2 år at ændre holdning.
Det har vist sig, at det arbejde som faggruppen, DS og medarbejderne på AAU har lavet, har
givet pote. DS vil fortsat koordinere og være tovholder, når der skal handles på ny i denne sag.
Ad. 4: Faggruppens økonomi
Det har ikke været de store økonomiske udgifter, kun de ting som fremgår i formandens
beretning.
Beslutning: GF tager økonomien til efterregning.
Ad. 5: Forslag til vedtægtsændringer
Oskar Norrhäll har fremsat et forslag. Han præsenterer forslaget.
Beslutning: Vedtægtsændringerne vedtages enstemmigt.
Ad. 6: Valg til bestyrelsen
Der skal vælges et ordinært medlem og to suppleanter
Beslutning: Heidi Dieckmann Jensen vælges til ordinært medlem, Lene Krogh og Louise Bjuring
vælges som suppleanter
Ad. 7: Eventuelt
Lea informerer om bestyrelsesseminar med overnatning den 6. maj 2022.

