Notat
Dato 2. juni 2022
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Referat fra regionsbestyrelsesmøde
1. juni 2022
Tid og sted:

1. juni 2022 kl. 9.00 til 13.00
Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

Mødedeltagere:

Regionsbestyrelsen

Afbud:

Eventuelle afbud skal sendes til kontorleder Trine
Funder tf@socialraadgiverne.dk
Sisi, Markus, Rikke, Jannie

1. Velkommen og godkendelse af dagsorden v. Regionsformand og
mødeleder Trine Quist
Dagsordenen blev godkendt.
2.1. Regnskab 2021 for Region Nord
Baggrund /sagsfremstilling:
Der forelægger nu et endeligt regnskab for 2021 vedr. Region Nord.
Årets resultat er 215.168 kr. mod et budgetteret resultat på - 94.445 kr.
Den samlede formue i Region Nord er således pr. 31. december 2021 på
1.192.255 kr.
Indtægter følger budgettet.
De primære årsager til overskuddet findes i et mindre forbrug på
medlemsarrangementer og på administrationen.
Ift. medlemsarrangementer var der budgetteret med 325.000 kr. mens
årets forbrug endte på 185.000 kr. Hvilket skyldes aflysning og en del
omlægning til virtuelle arrangementer grundet Covid19.
Ift. administrationen var der budgetteret med 10.880.000 kr. mens årets
forbrug endte på 10.700.00 kr.

Bilag vedlagt:
2.1.1. Årsregnskab for Region Nord 2021
2.1.2 Årsrapport, Region Nord 2021
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Indstilling:
Det indstilles at Regionsbestyrelsen godkender og underskriver regnskabet
for 2021 for Region Nord.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
Der overføres 215.168 kr. til Region Nords egenkapital.

Beslutning:
Regionsbestyrelsen godkendt og underskrev årsregnskabet for 2021
Den videre opfølgning:
Årsregnskabet fremlægges på Generalforsamlingen 7. oktober 2022

2.2. Regnskab for 1. kvartal 2022, Region Nord
Baggrund /sagsfremstilling:
Der forelægger nu et foreløbigt regnskab for 1. kvartal af 2022 vedr.
Region Nord.
Som udgangspunkt bør regnskabet på nuværende tidspunkt svare til 25 %
af budgettet.
Der er kun anvendt en mindre del af budgettet til medlemsarrangementer,
hvilket skyldes at langt de fleste af bestyrelsens planlagte arrangementer
falder i 2. kvartal af 2022. Herunder blandt andet Fagligt Udsyn.
Derimod er der allerede et merforbrug på klubtilskud. Dette følger
tendensen fra tidligere år, hvor også langt de fleste udgifter er faldet først
på året.

Bilag vedlagt:
2.3.1. kvartalsregnskab for 1. kvartal 2022, Region Nord
Indstilling:
Det indstilles at Regionsbestyrelsen godkender regnskabet for 1. kvartal
2022 for Region Nord.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
Kvartalsregnskabet viser et overskud, i Region Nord, på hele året på kr.
381.414 kr.

Beslutning:
Kvartalsregnskabet blev godkendt af Regionsbestyrelsen.
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Den videre opfølgning:
Ingen.

2.3. DS Beretning 2021-2022
Baggrund/sagsfremstilling:
Regionsbestyrelsen skal drøfte og beslutte Region Nords input til DS
Beretning for 2021-2022
Vedhæftet er link til beretningen for 2019 – 2020 for inspiration, konkret s.
38 vedr. Region Nord

Bilag vedlagt:
https://socialraadgiverne.dk/om-dansksocialraadgiverforening/rep20/hovedbestyrelsens-beretning-2019-2020/
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter og beslutter Region Nords input til DS Beretning 2021 –
2022.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:
Regionsbestyrelsen drøftede forskellige mulige input til den samlede
beretning fra DS. Det blev aftalt at temaet skal være nyuddannede og
hvordan DS har fokus på at forbinde dem til deres kommende
arbejdspladser via f.eks. praksiscafe m.m.
Den videre opfølgning:
Trine Q. skriver indlægget til beretningen på vegne af Regionsbestyrelsen i
Region Nord.
2.4. Medlemsarrangementer i efteråret 2022
Baggrund/sagsfremstilling:
Regionsbestyrelsen skal drøfte hvilke medlemsarrangementer der skal
udbydes i efteråret 2022.

Bilag vedlagt:
Ingen
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter mulige arrangementer for efteråret 2022 samt aftaler
den videre planlægning af arrangementerne.
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Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:
Bestyrelsen blev enige om, at der skal arbejdes videre med følgende
arrangementer til efteråret 2022.

Hvad

Hvornår

Hvor

Ansvarlig for
planlægningen

Oplæg og paneldebat
omk. Psykiatrien,
herunder
sundhedsaftalen

September

2 forskellige
lokationer i
Region Nord

Sune
Stella
Anne

Oplæg og paneldebat
omk.
Beskæftigelsesområdet

September /
oktober

2 forskellige
lokationer i
Region Nord

Christina
Torben

Generalforsamling

7. oktober

Viborg

Trine Q
Trine F

Ukraine /
integrationsområdet

November

Virtuelt

Anne
Julie
Charlotte

Fredagsbar og banko

Oktober /
november

3 forskellige
lokationer i
Region Nord

Ida Louise
Julie

Den videre opfølgning:
De ansvarlige på arrangementerne melder tilbage til Trine Q og Trine F.
senest den 24. juni ift. følgende
•
•
•
•
•

Kort beskrivelse af arrangementet (10 -15 linjer)
Fakta om oplægsholdere og evt. paneldeltagere
Fakta omkring lokationen / by (vi sørger for booking af
lokaler og evt. forplejning).
Dato og tidspunkt
Pris og evt. kørselsudgifter til oplægsholderen
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2.5. Generalforsamling 2022
Baggrund/sagsfremstilling:
Regionsbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til lokationen for Region
Nords generalforsamling den 7. oktober 2022.
Fakta om indhentede tilbud fremlægges på mødet.
Bilag vedlagt:
Ingen
Indstilling:
Regionsbestyrelsen beslutter lokationen for Region Nords
generalforsamling den 7. oktober 2022
Eventuelle økonomiske konsekvenser:

Beslutning:
Det blev besluttet at Generalforsamling i Region Nord afholdes på
Golfhotellet i Viborg.
Den videre opfølgning:
Regionskontoret står for den videre praktiske planlægning.

3.1 Dagsorden og referat fra Hovedbestyrelsens møder
Baggrund / sagsfremstilling
Hovedbestyrelsens arbejde er af stor betydning for arbejdet i de regionale
bestyrelser. Af denne årsag orienteres og drøfter Regionsbestyrelsen de
aktuelle drøftelser og beslutninger i Hovedbestyrelsen.
Orienteringen og drøftelsen tager udgangspunkt i referatet fra sidste møde i
Hovedbestyrelsen samt dagsordenen til det kommende hovedbestyrelsesmøde.
Herunder drøftelse af nuværende forslag til Budget 2023 – 2024, jf.
dagsorden til ekstraordinært HB møde 23. maj 2022.
Bilag vedlagt:
./. Bilag 3.1.1. Referat fra HB møde 2. – 3. maj 2022
./. Bilag 3.1.2. Dagsorden til HB møde 23. maj 2022
Indstilling:
Regionsbestyrelsen tager orienteringen og drøftelsen til efterretning.
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
Ingen
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Beslutning:
Dagsorden og referat fra HB møderne blev drøftet, særligt med vægt på
budgetdrøftelserne den 23. maj 2022
Den videre opfølgning:
Ingen.

4. Orientering
Baggrund / sagsfremstilling:
Regionsbestyrelsen orienteres om aktuelle sager af politisk, strategisk,
økonomisk og organisatorisk karakter.

•
•

Nyt fra FH-sektionerne
Punkter til kommende møder

Bilag.
Ingen
Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning
Eventuelle økonomiske konsekvenser:
Ingen

Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning.

Videre opfølgning:
Følgende punkter skal dagsordenssættes til kommende bestyrelsesmøder

•
•
•
•

Værter til medlemsarrangementer i efteråret 2022
Forberedelse til REP, evt. punkter / forslag til REP
Budget 2023 – 2024 for Region Nord.
Mads Bilstrup og Ditte Brøndum deltager i mødet i august.

5. Eventuelt
Fagligt Udsyn blev evalueret. Der var enighed om at det havde været en
rigtig god dag med mange gode oplæg og debatter.
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Herudover fungerede det rigtig godt at afholde Fagligt Udsyn på
Golfhotellet i Viborg. Det hele fungerede og de lidt mindre rammer gav en
følelse af at være ”mere sammen”.

