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SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE 

Bestyrelsesmøde 
Odin Havnepark Lumbyvej 11-17, 5000 Odense C 

Mandag 30-05-2022 fra kl. 9.30 – 15.30 
 

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

 
Afbud: Mette Bertelsen 

Dagsorden 

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

Referent: Ea 
  

2. Kort gennemgang af dagsorden – herunder punkter til eventuelt (Eva) / 10 

min  
 

Der indsættes et punkt 9a. hvor der kan træffes beslutninger om økonomi vedrørende det 
resterende budget. 
 

Vi skal være stringente i dagens møde, da der er mange punkter. 
 

3. ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 15 min 
Alle giver kort status og glæder sig til dagens arbejde 

Orienteringspunkter 10.00 

4. Forperson orienterer (Eva) / 10 min  

Der er ikke noget nyt fra DS. 
DS orienterede os om, at de arbejdede med lovene og at vi har frist til 31.08.2022, men 
siden har vi fået oplyst at DS ikke påtænker at ændre lovene for sektionen for selvstændige. 

Vi fastholder dog punktet om en arbejdsgruppe vedr. lovene, da det er vores mulighed for at 
påvirke vores overordnede rammer. 

 
5. Orientering fra kassereren (Rikke) /10 min  

Rikke har efter sidste møde fremsendt overblik over økonomien – regnskab til dato + budget 

for resten af året. Der er også vedhæftet regneeksempler på hvad møder koster. 
 

Vi har ca. 41.000 til resten af året, og vi skal beslutte hvad de skal bruges til. 
Vi skal drøfte budgettet til Bjørnø senere. 
 

 
6. Orientering fra DS (Mette) / 10 min 

Mette deltager ikke, og vi har ikke modtaget orientering 
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Beslutningspunkter/drøftelser 10.30 

7. Facebook-gruppen: (Eva) / 10 min 

Lige nu bliver flere lukket ind, der endnu ikke er med i sektionen…. 
 
Nye fotos til Facebook gruppen? Udskudt til næste gang 

 
Der er lukket medlemmer ind, der har svaret korrekt på de 3 spørgsmål vi stiller. 

Det er dog vigtigt, at medlemmerne der lukkes ind, også er medlem af sektionen. 
 
Gruppeindstillingerne i Facebookgruppen er gennemgået og opdateret på mødet og vi har 

gennemgået medlemslisten. 
Eva opdaterer gruppen igen, så der kun er medlemmer af sektionen i facebookgruppen. 

8. Opsamling på Medlemsundersøgelse (Rikke og Elin) / 120 min? 
• Rikke og Elins opsamling 

Vi starter med en runde, hvor bestyrelsen svarer på ”Hvilken værdi giver det dig at være en 
del af sektionen?” – for at belyse, at det kan være et svært spørgsmål at svare på. 

Rikke tager noter fra den del af processen. 

Rikke og Elin præsenterer slides med det samlede resultat. 

Kaffepause 11.00 - 11.15 

• Hvilke handlinger kalder medlemsundersøgelsen på 
- På den korte bane 

Behov for at 

- Definere mål/vision/værdi 

- Knytte medlemmerne tættere til sektionen 

- Lave skriv på facebookgruppen  

- Artikel til fagbladet for at orientere omverdenen – Vi kan enten spørge om de vil tage det op 
som en artikel. Eller vi kan via Mette (og Mads og Ditte), spørge om det kunne komme med i 
Fagbladet under nyt fra DS.  
Beslutning: Eva forsøger at få det i nyt fra DS – via Mette (Mads og Ditte), hvor det er en 
opsummering af medlemsundersøgelsen 
Beslutning: Ea tager kontakt til fagbladet og spørger om de vil lave en artikel om sektionen; 
medlemsundersøgelse og vores Bjørnø træf 

- Hvordan får vi fat på dem vi ikke har talt med? (vi har talt med 37 ud af 80) 
Vi konkluderer at vi har talt med dem, der ønskede at deltage – så vi kan ikke ændre på 
svarprocenten. 
Vi konstaterer at der er en svarprocent på 60% 
Det er et faktum at nogle er stoppet som selvstændige uden at have meldt sig ud af 
gruppen, så måske er svarprocenten højere set i den kontekst. 
Det besluttes at vi anerkender undersøgelsens validitet og arbejder videre ud fra de 
resultater de 37 modtagne svar giver os. 
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- På den lange bane 

Behov for at  

- Skabe netværk og etikudvalg 

- ”De selvstændiges dag” 
 

Frokostpause 12.15 – 13.00 

9. Sommertræf på Bjørnø torsdag 15-09-22 til fredag 16-09-22 (Alle) /30 min 

• Tema / emne  

Definere mål/vision/værdi 
Dannelse af arbejdsgrupper, netværk og etikudvalg – at arbejde med data fra 

medlemsundersøgelsen. 

• Hvem er med i arbejdsgruppen? 

Arbejdsgruppen har frie tøjler og bestyrelsen bakker 100% op om det arbejdsgruppen 
beslutter. 

 
Medlemmer: Christina og Elin og de har den fulde beslutningskompetence.  
Eva hjælper med alt det praktiske ift. overnatning, indkøb mv. efter behov 

Anne-Marie tilbyder at arbejdsgruppen kan bede hende om hjælp efter behov. 

• Budgetramme? 

25.000, - kr. 

• Skal der være deltagerbetaling? 

Det må arbejdsgruppen bestemme 

 

9a. Økonomi – beslutninger om det resterende budget 

Jf. ovenstående beslutning er der nu råd til endnu et fysisk bestyrelsesmøde i 2022.  

 

Kaffepause ca. 14.15-14.30 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 4 af 5 

Punkter overført fra sidste møde: 

10. Samarbejde med DS (alle) 60 min? 

(Drøftelse til brug for samarbejdsmøde med Mads og/ eller Ditte?)  
 

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

af medlemmer  
Hvad har vi som selvstændige socialrådgivere brug for? 

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

 
Dette punkt omhandler også at DS ikke bruger medlemmerne i sektionen; 

- I forhold til at råbe op om hvordan virkeligheden er og hvad de 
selvstændige oplever 

- Hvad kan DS hjælpe med – eksempelvis, når nogen (andre medlemmer af 

DS) stjæler ens tekster fra Facebook og hjemmeside og bruger det selv 
 

Beslutning: Vi skal have en skarp dagsorden inden mødet i forhold til hvad vi har af 
forventninger til hvad DS kan understøtte, men der skal også være luft til at DS spiller ind på 
mødet med punkter, de selv vil byde ind med – for måske de nævner noget vi ikke selv har 

tænkt. 
 

Bestyrelsen laver en hurtig brainstorm, og der nedsættes et udvalg der arbejder videre med 
at formulere en dagsorden til mødet med DS. 
 

Arbejdsgruppe: Eva og Anne-Marie 
 

 
Brainstorm 

Lønsikring 
Sygemelding som selvstændig, herunder sygeforsikringer, sygedagpenge mv. 
Ansættelsesretlige spørgsmål hvis man som selvstændig har ansatte 

A-kasse 
Pensionsordninger 

Forsikringer – erhvervsforsikring, ansvar, rådgiveransvar, indbo mv. 
Juridisk hjælp – hjælp til at kigge en kontrakt igennem 
Personlig rådgivning 

Hjælp til forskellige juridiske dokumenter 
Opstartspakke – hvad skal man bruge som selvstændig socialrådgiver når man starter op 

(GDPR – herunder beskrivelse af hvordan virksomheden håndterer personfølsomme 
oplysninger, sikker mail, partsrepræsentant, bisidder, fuldmagter mv.) 
Hjælp til inkasso service 

Rabatordninger – eventuelt til advokater, lønsystemer, juridisk rådgivning, skatterådgivning, 
erhvervsbank, hoteller mv.) 

Hosting ordninger - rabataftaler 
Hjælp til konflikter med kunder, samarbejdspartnere, kollegaer m.fl. herunder advokatbistand 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 5 af 5 

b. En stemme i medierne 
Udpluk fra sidste referat: 

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

Hvordan kan vi bruge Spørgeundersøgelsen som løftestang ift at få en halv side i 
Fagbladet 

Der er et stort mørketal ift hvem der er medlemmer og hvad de kan bruge 
sektionen til 

Dette er afklaret under punktet med medlemsundersøgelsen, hvor det er besluttet, at vi vil 

forsøge at få en artikel i fagbladet 
Vi vil gerne medinddrages af DS i og omkring socialpolitiske spørgsmål, et eksempel kunne 

være den diskussion der er pt.  om jobcentrene og beskæftigelsespolitikken. 
 
 

c. Ændringsforslag til DS´s love inden fristen 31-08-2022?  
Skal vi nedsætte en arbejdsgruppe, der kommer med input og forslag? 

 
Arbejdsgruppe: Eva og Anne-Marie, og de har bemyndigelse til at fremsætte 
ændringsforslag på vegne af bestyrelsen. 

Diverse 14.45 

11. Opsamling af punkter og opgaver (dirigenten?) / 30 min 

Er samlet op undervejs 

12. Eventuelt (dirigenten?) / 10 min 

Der er intet under eventuelt 

 

13. Evaluering/afslutning af bestyrelsesmødet (dirigenten?) / 10 min 

Vi takker hinanden for et godt og effektivt møde 

  

TAK FOR I DAG  


