
    

Referat fra bestyrelsesmøde i fagligt selskab for 

sundhedssocialrådgivere 

Afholdt i Odense den 4. maj 2022 

  

Deltagere; Tanja Wejergang, Vibeke Blond, Annette Skov Popa, Mette Sabro Møller, Louise 

Marie Friis, Sine Lyng Petersen, Nicolai Paulsen (delvist). 

 

Dagsorden:  

1. Runde med præsentation af medlemmer 

2. Opsamling fra temadagen og planlægning af fremadrettede temadage/seminar 

3. Hvad indeholder bestyrelsesarbejdet 

4. Valg af formand og kasserer 

5. Fremadrettede møder i bestyrelsen 

6. Underfaggrupper til det faglige selskab 

7. Landsmøde i Norge/Sverige for sundhedssocialrådgivere 

8. Nyt fra Nicolai fra Dansk Socialrådgiverforening (DS) 

9. Faggruppedag i DS 

10. Økonomi 

11. Eventuelt 

 

Ad1: Præsentation af alle medlemmer og suppleanter i bestyrelsen. 

Ad2: Der samles op fra temadagen ud fra tilbagemeldinger fra deltagere samt bestyrelsens 

erfaringer. Generelt var der flot fremmøde og tilfredshed med dagen. Ønske om mere tid til 

præsentation, men omvendt også mange der var glade for det ikke fyldte for meget. Generelt 

tilfredshed med oplæggene, drøftes om det er mere relevant at have næstformand med fra 

DS, der har større viden omkring vores fagområde ud fra opdeling i DS.  

Drøftet hvordan fremadrettede møder skal afholdes – temadag eller seminar med overnatning. 

Der er fordele og ulemper ved begge, hvorfor det besluttes at afprøve begge dele for bedre at 

kunne evaluere. Der besluttes afholdelse af temadag i foråret 2023 – foreløbigt fastsættes 7. 

marts 2023, med mulighed for den kan ændres.  Invitation udarbejdes på næste 

bestyrelsesmøde i efteråret 2022. Det besluttes endvidere at afholde landsseminar med 

overnatning i foråret 2024, dato besluttes på senere bestyrelsesmøde.  

Ad 3 + 4: Punkter ligger sammen, og der er vendt hvad bestyrelsesarbejdet indebærer. Valg af 

formand ændres til formænd, da Sine og Louise ønsker at have posten sammen for den næste 

periode. Dette vedtages.  

Valg af kasserer bliver Mette. Der forsøges at få sparring fra Kirsten Møller, tidligere kasserer i 

selskabet, som har tilbudt muligheden herfor.  

 

Ad 5: Der aftales følgende mødedatoer. Alle er indkaldt i kalenderen; 

- 15. september 2022, heldagsmøde hvor vi bagefter går ud og spiser aftensmad 

sammen. 



Foreløbig dagsorden: 

1. Kort runde af hvad rører sig 

2. Planlægning af temadag 

3. Underfaggrupper 

4. Opsamling på Norge/Sverige netværk/landseminar 

5. Nyt fra Nicolai 

6. Økonomi, herunder ansøgning om aktivitetsmidler 

7. Socialrådgiverdage i 2023 

8. der skal tages billede til hjemmesiden 

9. Eventuelt 

 

- 15. november 2022, online møde fra 9-12.  

 

Ad 6: Punktet skubbes til næste bestyrelsesmøde da det ikke kunne nås. 

Ad 7: Drøftet hvad landsmøder i Norge/Sverige går ud på, herunder at der tidligere har 

deltaget to medlemmer fra bestyrelsen. Mødet er med overnatning og plejer at foregå i Oslo. 

Der er mulighed for at få en del inspiration ift. hvordan Norge og Sverige arbejder indenfor 

vores felt, samt god mulighed for at netværke. Louise har kontaktoplysninger og vil forsøge at 

genetablere kontakten efter Corona perioden. Landsmødet plejer at foregå i september måned, 

hvorfor det besluttes at såfremt der er mulighed for fortsat deltagelse, vil denne tidligst kunne 

blive i 2023.  

Ad 8: Nicolai fortæller dels om hans arbejde i DS men særligt ift. vores faglige selskab og 

faggruppe, herunder nyt omkring den nye kommende Sundhedsreform. Der efterspørges altid 

viden fra bestyrelsen og det daglige arbejde på området, som DS kan bruge videre i det 

politiske arbejde.  

Ad 9: DS har udsendt mail med efterspørgsel på to medlemmer fra de faglige 

selskaber/faggrupper kan deltage i en temadag i oktober 2022. Der afventes nærmere info om 

dagen men besluttes at Sine og Annette deltager.  

Ad 10: økonomien i det faglige selskab for sundhedssocialrådgivere består primært i at DS 

giver et beløb pr. medlem i selskabet årligt. Derudover kan der søges yderligere midler i 

aktivitetspuljen 3 gange årligt. Aktivitetspuljen har pt. en del midler da mange arrangementer 

blev aflyst som følge af Corona.  

Ad 11: Der drøftes kort deltagelse på socialrådgiverdag i 2023. Punktet drøftes på næste 

bestyrelsesmøde i september 2022.  

 

Ref. Sine Lyng Petersen 


