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Seniorsektionen
Dansk Socialrådgiverforening

Referat af virtuelt bestyrelsesmøde den 16. maj 2022.
Til stede: Jonny Holme-Pedersen (JHP), Bjarne Trier Andersen (BTA), Lise
Færch (LF), Ellen Gravesen (EG), Eva Hallgren (EH), Lone Møller (LM), Inge
Marie Skaarup (IHS).

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.
2. Mødeleder og referent.
Ellen er mødeleder, og Eva er referent.
3. Meddelelser.
 BTA oplyser, at Susan Paulsen, Socialrådgiveren er positiv over for
at bringe en rubrik/boks om Seniorsektionen i fagbladet. Kan dog
ikke garantere, at den kommer med i hvert nummer.


LF oplyser, at hun har modtaget fire positive tilkendelser om at
indgå i et mentorkorps for nyuddannede/nyansatte i Syd. LF
snakker videre med regionsformand Mie Vode Moll herom.



LF oplyser, at hun af socialrådmanden i Odense Kommune er
udpeget som formand for Rådet for Socialt Udsatte i kommunen.



EH oplyser, at hun af Regionsrådet i Region Midt er udpeget som
medlem af Videnskabsetisk Komité.

4. Regnskab og budget.
BTA oplyser, at bogføringen ikke er helt up to date, men at vores
økonomi er god.
Der deltog 63 medlemmer i Årsmødet, og det var lidt færre end, vi have
budgetteret med og dermed færre udgifter.
Vi kan måske ikke nå at bruge alle vores penge i indeværende år, og der
ikke er overførselsadgang fra 2022 til 2023, men der kan ansøges til
konkret formål.
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BTA vil kontakte Mads Bilstrup og Magne Vilshammer for at drøfte
fremgangsmåde ved ansøgning om overførsel af beløb, som tænkes
målrettet deltagelse i Socialrådgiverdage 2023.
Der er tilmeldt 45 til turen til Livø den 21. – 22. juni, hvilket er lidt færre
end forventet. Det foreslås arrangementsgrupperne, at Seniorsektionen
betaler for vin/vand til middagen.
5. Evaluering af Årsmøde/generalforsamling.
 Generalforsamlingen forløb godt. Der var en god dirigent, som fik
os gennem dagsordenen inden for den fastsatte tid.
Gruppearbejdet undr generalforsamlingen fungerede fint. Se
referatets pkt. 6. Der var en rigtig god stemning.


De faglige oplæg var gode, og det fungerede fint, at det hele
foregik på kursusstedet, i stedet for, at vi skulle have været af sted
om formiddagen på andendagen. Samspillet mellem det offentlig
og det private sociale arbejde er fortsat en spændende og relevant
diskussion. Om vi skal på et besøg på andendagen til
Årsmøde/generalforsamling i 2024 må afpasses den konkrete
situation.



Zleep Hotel i Høje Taastrup var et godt sted og tæt på offentlig
transport. Faciliteterne på hotellet var gode, og personalet var
imødekommende og hjælpsomme.



Til næste Årsmøde bør vi tænke over, hvor meget ’merchandise’, vi
vil tage med til deltagerne.



Afviklingen af Årsmødet blev billigere end forventet, da der var lidt
færre deltagere, end der var budgetteret med.

6. Drøftelse af tilbagemeldinger fra gruppearbejdet under
generalforsamlingen.
LF har lavet én sammenskrivning af de skriftlige tilbagemeldinger fra
gruppearbejdet under generalforsamlingen. På den baggrund
konkluderes følgende:
 Der er tilfredshed med de afholdte webinarer, og deltagerne ser
gerne at muligheden for webinarer forsætter. Vi beslutter at tilbyde
2-3 webinarer om året.
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Der er forskellige tilkendegivelser om Seniorsektionen og de sociale
medier. Inden bestyrelsen tager endelig stilling hertil, vil vi tage en
mere grundig debat på bestyrelsesseminaret i september.



Seniorsektionens medlemmer har mange erfaringer at bidrage med
til det frivillige sociale arbejde. Men hvordan skal anmodninger om
det formidles til vores medlemmer? En model kunne være, at det
udsendes fra de tre regioner til seniormedlemmer i regionernes
geografiske område. Bestyrelsen vil undersøge, hvad DS’ og de tre
regionsbestyrelses holdninger er til formidling af frivilligt socialt
arbejde. Der henvises til aftalen om ”Spilleregler for samarbejdet
mellem frivillig og professionelle”, Dansk Socialrådgiverforening, 1.
oktober 2015. Bestyrelsen vil i første omgang drøfte det med de
tre regionsformænd på bestyrelsesseminaret i september.



Seniormedlemmer med mange års erfaring efterspørges også til
kortvarige og/eller midlertidige ansættelser i f.eks. børn- og
ungeafdelinger. Bestyrelsen vil bede regionerne om at udsende
disse anmodninger til seniormedlemmer i regionernes geografiske
områder. Om lønnet arbejde i midlertidige ansættelser henvises til
at drøfte løn- og ansættelsesforhold med den lokale TR eller
regionskontoret forud for ansættelse.



Nyhedsbrevenes form, indhold og årlige antal henvises til drøftelse
og beslutning på bestyrelsesseminaret i september.



Der er enighed om, at det er en god idé at bruge seniormedlemmer
og deres erfaringer i pressen om socialfaglige og -politiske emner.
Medtages i snakken med de tre regionsformænd på
bestyrelsesseminaret.

7. Planlægning af bestyrelsesseminar den 22. – 23. september 2022
i Aarhus.
EG og IMS har undersøgt mulige steder i Aarhus, vor vi både kan holde
møde og overnatte. Denne mulighed er der på Scandic Hotel i Østergade
i midtbyen. Seminaret begynder torsdag den 22. september kl. 11.00 og
slutter fredag den 23. september ca. kl. 15.00.
Vi er enige om at fravælge et muligt kulturelt indslag i form af
teaterforestilling el.lign. torsdag aften.
Formand (EH) og næstformand (JHP) udarbejder forslag til
rammeprogram, som skal indeholde følgende emner/punkter:
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Møde af en times varighed med de tre regionsformænd.



Opsamling fra gruppearbejdet på generalforsamlingen (se pkt. 6).



Plan for den næste 2-års periode.



Faglige Seniorer og hvordan vi kan bruge vores medlemskab lokalt.
Evt. invitere nogle seniormedlemmer fra andre faglige
organisationer i Aarhus-området.



Nedsættelse af socialpolitisk arbejdsgruppe.



DS’ Repræsentantskabsmøde den 18.-19. november 2022.



Årsmøde 2023.

8. Webinarer.
Det besluttes, at vi udbyder to webinarer i efteråret 2022. Der er
følgende forslag:
 DS skal i år have kampvalg om formandsposten. Indtil videre er
der to opstillede kandidater: Mads Bilstrup, nuværende formand og
Signe Færch, HB-medlem. JHP har spurgt, om de vil medvirke i et
webinar, og de har begge sagt ja. Den endelig planlægning
afventer fastsættelse af øvrige valgmøder.


LM foreslår webinar om FN’s Verdensmål. Mulig oplægsholder
kunne være Mogens Lykketoft eller Steen Hildebrandt.



Boligformer og socialt arbejde.



Susanne Degn ud fra hendes nye bog.



Mette Blauenfeldt, socialrådgiver og sektionschef i Dansk
Flygtningehjælp om arbejdet med flygtninge og integration.

Vi beslutter, at arbejde videre med følgende to webinarer i efteråret:
1. Valgmøde med de opstillede kandidater til formandsposten i DS.
JHP er ansvarlig.
2. Oplæg og debat med Mette Blauenfeldt, Dansk Flygtningehjælp.
JHP og BTA er ansvarlig.
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9. Nyt fra regionerne.
Alle regioner er i gang med at forberede efterårets
medlemsarrangementer.
Turen til Livø den 21.-22. juni gennemføres med ca. 45 tilmeldte
deltagere.
Ann Feveile er nyt medlem i arrangementsgruppen i Øst.
10.
Årshjul.
Udsættes til bestyrelsesseminaret i september.
11.
Næste møde.
Næste møde er bestyrelsesseminaret den 22.-23. september. Hvis der
bliver behov for det, kan vi holde et virtuelt bestyrelsesmøde inden
seminaret.
12.
Eventuelt.
Vi savner en tilbagemelding fra Region Nord efter
regionsbestyrelsesmødet den 28. september 2021, hvor EG og IMS
deltog. EH rykker regionsformand Trine Qvist for svar.

Referent
Eva Hallgren

