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SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE 

Bestyrelsesmøde 
Odin Havnepark Lumbyvej 11-17, 5000 Odense C 

Fredag 22-04-2022 fra kl. 9.30 – 15.30 
 

Deltagere: Rikke Borg Johannesen, Ea Lundsteen, Anne-Marie Eskildsen, Eva 
Marianne Terkelsen, Elin Bonnesen. 
 
Afbud: Mette Bertelsen og Christina Lehtinen 

 

Dagsorden og Referat 

1. Valg af ordstyrer og referent (Eva) / 5 min  

Ref.: Elin, ordstyrer: Eva 

2. Dagsorden – punkter til eventuelt herunder aftale vedr. pkt. 10  / 10 min  

Herunder forventningsafstemning og samarbejde med DS, hvilket blev udskudt til sidst 
ved dagens møde for at undgå det blev hastet igennem. 

Under Evt.: Nye fotos til FaceBook og FaceBooksiden generelt ift nye medlemmer og 
aktiviteter.  

3. ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 15 min 

Orienteringspunkter 10.00 

4. Forperson orienterer  / 10 min  

Forperson skal have møde med Mette Berthelsen (DS) over Teams snarest muligt. Her 
skal Eva og Mette lave opsamling i fht de relevante punkter fra dagens møde. Herunder 
rundringningen og de relevante opgaver i forlængelse heraf – hvor DS og samarbejdet 
med DS er aktuelt. Derudover henvendelsen fra Dorte; hvordan kommer vi videre – 
Eva lægger op til at der etableres et samarbejdsmødet med Mads og/eller Ditte. 

DS arbejder aktuelt med lovændringer til ”DS´s love”.  
Som selvstændige medlemmer af DS hænger det ikke sammen, bl.a. kan vi kun bruge 
DS´s konsulenter til rådgivning og vejledning i fht rolle som lønmodtager. Det kunne 
f.eks. være relevant og ønskeligt om vi f.eks. kunne få hjælp til at læse en kontrakt 
igennem eller en situation hvor vi som ”enkelt-mandsvirksomhed” får udfordringer i fht 
en samarbejdspartner.  
Der er umiddelbart forståelse for at DS IKKE ønsker at gå ind i en problemstilling, hvor 
vi som selvstændig har rollen som arbejdsgiver for et andet medlem af DS – men det 
burde være muligt at få hjælp i et eller andet omfang i situationer hvor det ikke 
handler om en arbejdsgiver-rolle. Ansatte i DS må lige nu ikke vejlede os herom.  
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Der er deadline 31.8.22 ift at komme med forslag til lovændringer til DS´s love. (DS vil 
også annoncere dette i fagbladet) Det må forventes at DS´s love skal behandles på 
Rep-mødet senere på året. 
 
Forpersonen foreslår at vi skal arbejde konkret med forslag til lovændringer, 
hvor vi som selvstændige ønsker at være synlige – også i DS´s love. 
Forpersonens udgangspunkt er derfor, at vi måske skal nedsætte en 
arbejdsgruppe, der arbejder konkret med dette, således at det kan sendes ind 
inden for fristen 31-08-2022.  
 
Udpegning af en sagkyndig ifm en retssag: 
Der er via DS - kommet en henvendelse fra en advokat, der ønsker udpeget en 
sagkyndig ifm en retssag, hvor der bl.a ønskes en vurdering af hvorvidt den pgl. vil 
kunne forventes at være omfattet af fleksjobreglerne.  
Dette drøftes ved dagens møde:  
En foreslår at opgaven skal bydes ud i hele Sektionen for selvstændiges netværket, da 
det ikke skal ”smage af”, at vi blot tager en række sager til os. 
DS har sendt forespørgslen videre til Sektionen for Selvstændige, for at undersøge 
hvem af medlemmerne, der vil kunne tage sagen. 
Bestyrelsen besluttede IKKE at sende sagen ud til alle medlemmer, da vi ikke kunne 
forholde os til hvordan vi skulle vælge imellem de forslag der måtte komme i spil. 
 
I og med at DS har valgt at sende forespørgslen til sektionens forperson og næst-
forperson – og DS ikke selv sender den i udbud, besluttede vi at de fra bestyrelsen der 
er interesseret i opgaven – og har plads i kalenderen inden for overskuelig fremtid, kan 
melde sig – og hvis flere er interesseret, trækker vi lod. 
Vi besluttede også at alle navne – i prioriteret rækkefølge – sendes til advokaten, til 
brug i tilfælde af at den der vinder lodtrækningen måtte være inhabil, i og med at vi 
ikke kender identiteten på de involverede parter i sagen. 
Der blev trukket lod, og advokaten kontaktes på mandag (jfr. Ovenstående) 
 
Sommertræf på Bjørnø: 
Bjørnøgaard er kun til disposition i fht overnatning fra torsdag til fredag. Der er således 
ikke frit valg ift dato.  
Mulig dato er fra torsdag 15.9 til fredag 16.9. 
Temaet for årets sommertræf er endnu ikke valgt – og på dagens møde kom 
flere ideer og forslag i spil. Det blev besluttet at hele bestyrtelsen skal arbejde 
videre med sommertræffet på næste bestyrelsesmøde. 
I den forbindelse tilkendegav Eva at hun stadig gerne vil melde sig som 
”praktisk gris” i fht det organisatoriske del (Bookning af værelser / 
mødelokale, bestilling og indkøb af forplejning mv) men opfordrer andre fra 
bestyrelsen til at indgå i arbejdsgruppen sammen med Christina. Elin er 
umiddelbart interesseret – men har brug for nogle dage til at overveje det. 

5. Orientering fra kassereren / 10 min  

Kassereren har ikke nået at få svar fra DS´s bogholder inden dagens møde.  
Kassereren eftersender status på vores økonomi. Det blev forslået at kassereren 
melder datoerne for vores kommende møder ind til bogholderen, så denne har 
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mulighed for at sende en status forud for vores møder, så kassereren kan bruge det i 
fht at få overblik over vores forbrug fht det budget – og de opgaver - der blev vedtaget 
på GF. 

6. Jordmødreforeningen  / 10 min  

Jordemødreforeningen har haft selvstændigt praktiserende jordemødre gennem 10 år. 
De har besluttet at de skal være selvstændige med egen bestyrelse og budget. 
Foreningen har tidligere haft to arrangementer for de selvstændige om året i 
Hovedorganisationen. De har haft en runde med deres medlemmer ift hvad der 
efterspørges. Der efterspørges socialt og fagligt netværk. Derudover om de skal have 
udtaleret. Det er endnu ikke besluttet, hvordan de organisatorisk skal være. Men de er 
enige om, at det skal være enkelt for alle.  

Derudover ønsker de sparring med andre fagfæller, bl.a.  fysioterapeuter og 
ergoterapeuter, da de fagmæssigt ligner dem. Der ønskes bl.a. sparring ift 
journalføring, autorisation, hjælp til sager og tilsynsopgaver. De har købt sig ind hos 
fysioterapeuterne ift sparring, derudover hos ergoterapeuterne ift den sundhedsfaglige 
del. 

De er først ved at starte op nu. Der er meget der skal være styr på. Juristbistand skal 
købes ude i byen ift snitfladerne faggrupperne imellem, herunder rådgivning indenfor 
områderne. 

Vi drøfter ved dagens møde, hvad vi kunne have brug for ift rådgivning, herunder 
hvem vi fagligt sammenligner os med. Det kunne eksempelvis være pædagogerne eller 
lægerne. Dette skal drøftes. 

I drøftelsen ved dagens møde var der var forslag om mindre faggrupper, der fortsat er 
medlem af fagordningen. Herunder om man kunne være fælles om nogle 
arrangementer, evt. i paraplyorganisationer, f. eks. FH (Fagbevægelsens 
Hovedorganisation). Evt tage kontakt til Maibritt Berlau, ift at arranagere en temadag. 

Udspring af dagens drøftelse: At få delt DS´s ydelser for selvstændige op i ”kasser”: 

Hvad har vi som selvstændige socialrådgivere brug for: 

1. Hvad kan DS hjælpe med via egne konsulenter 
2. Hvad kan DS hjælpe med at betale – ude fra 
3. Hvad skal sektionen selv finde en løsning på 

Forpersonen taler med Mette Bertelsen herom, jf. ovenstående. 

Beslutningspunkter/drøftelser 10.30 

7. Medlemsundersøgelse evaluering/opfølgning (alle) / 120 min? 

Der var forslag om, at samle skemaerne og se på de forskellige svar, så der bliver en 
rød tråd. Der er tale om en mængde data, der skal systematiseres. Der er en del ting, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 4 af 5 

der er objektive, f.eks. ift alder og hvad der skal til for at de kan se fordelen ved at 
ville deltage aktivt i sektionen. 

Vi gik i gang med at gruppere svarene ved at hænge dem op på en planche for at 
danne os et overblik over indsamlingen af data. Der er taget billeder af disse til brug 
for den fortsatte bearbejdning. 

Vi besluttede at undersøge fordelingen af svar og nåede på dagens møde at gennemgå 
følgende spørgsmål / grupper fra spørgeguiden: 

 ”Er det vigtigt at Sektion består”; udfra de gennemførte interviews i forhold til at 
svare ”ja” eller ”nej” har besvarelserne fordelt sig således: besvaret: 32, ikke 
besaret: 25, afventer: 9 

 ”Hvilken værdi giver det”; ud af 38 besvarede er 1/3 i tvivl og/eller finder ingen 
værdi 

 ”Hvordan ville du foretrække at fremtidige arrangementer blev afholdt”; 1. På 
hverdage: 22, 2. I weekender: 2, 3. Både og: 5, 4. Som halv-, hel – eller 
flerdagsarrangementer: 11 

Efter flere drøftelser omkring formen, var der enighed om, at tovholderne på denne 
opgave, laver et overblik ud fra, hvilke dele af spørgeguiden, der skal fokuseres på og 
findes svar fra. 

(Disse blev efterfølgende sendt ud til hver enkelt bestyrelsesmedlem med overskriften 
”Guide til besvarelse af Spørgeskema”. Der er deadline for besvarelserne, der sendes 
til tovholderne, senest i uge 18). 

Kaffepause 11.00-11.15 

Frokostpause 12.30 -13.15 

8. Samarbejde med DS/stemme i medierne? (alle) 60 min? 

Emnet er en udløber fra sidst og vil fortsætte ved næste møde.  

En del af det omhandler vores forventninger til DS. Herunder tre grupper af opgaver; 
Hvad har vi brug for, hvad kan DS hjælpe os med, og hjælpe os med at købe os til og 
hvad kan de ikke hjælpe os med. Punktet hænger sammen med punkt 10. 

Fokus på artikler i vores Fagblad som omhandler Selvstændige Socialrådgiveres 
funktioner og arbejde.  

Der var forslag om, at bruge Spørgeundersøgelsen som en løftestang ift at bede om, at 
få en halv side herom i bladet, hvilket er noget vi har undersøgt. 

Der er et stort mørketal ift hvem der er medlemmer og hvad de kan bruge sektionen 
til; man kan godt være medlem, selvom man ikke er fuldtidsselvstændig samt benytte 
lejligheden til at vise, hvad Selvstændige i DS kan. 
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9. Forventninger/opgaver mv til Etik udvalg (alle) 60 min? 
10. Forventningsafstemning med DS ift. fordeling af opgaver ift. servicering af medlemmer 

- drøftelse til brug for samarbejdsmøde med Mads og/ eller Ditte?  
(UDSÆTTES EVT TIL NÆSTE FYSISKE MØDE?) 

Punkt 8, 9 og 10 udsættes til næste gang. 

Kaffepause 14.15-14.30 

Diverse 14.30 

11. Opsamling punkter bestyrelsesmøde 28.03.2022/ 30 min 
12. Eventuelt / 10 min 

Så snart der er arrangementer / begivenheder, skal de lægges op i FaceBookgruppen. 
Herunder skal sommertræf på Bjørnø lægges op. Derudover lægge referat fra 
Bestyrelsen ind i punktform. Det er referenten, som er ansvarlig for det. Punkterne der 
skal lægges ud, gennemgås kort inden mødet slutter. 

Vi skal huske vores medlemsnr, når vi skal ind i E-netværket. Det opleves som 
kompliceret, hvorfor der skal skrues mere op for aktiviteten på FaceBook.  

Bestyrelsen er administrator, hvilket gør det mere praktisk. Hvis de selvstændige 
medlemmer, søger om medlemsskab på FaceBooksiden, skal vi samtidig bede dem om, 
at lade sig registrere hos DS som selvstændige. Vi skal forinden spørge dem, om de er 
selvstændige og bede dem angive medlemsnr. 

Ift at holde os ajour med medlemmerne på FaceBook, skal vi fortsat have en opdateret 
medlemsliste en gang i kvartalet. 

13. Evaluering/afslutning af bestyrelsesmødet Forpersonen / 10 min 

Generelt er der enighed om, at det er en fordel, at der er faste tovholdere på de 
projekter, der er i spil. Derudover at der fokuseres endnu mere på en strukturel form 
ved fremtidige møder. 

Kommende arrangementer 

 Sommertræf på Bjørnø fra den 15.09.22-16.09.22, nærmere information 
følger 

  

TAK FOR I DAG  


