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Referat og dagsorden fra Regionsbestyrelsesmøde  
i DS Region Syd 

7. september 2022 kl. 15.00 – 19.00 
Vesterballevej 3, 7000 Fredericia, mødelokale Middelfart  

 

 

 

Deltagere: 
 

Navn 
Deltaget 

Fravær 

med afbud 

Fravær 

uden afbud 

Mie Vode Moll x   

Benny Poulsen Madsen x    

Hanne Ryelund Sørensen  x  

Heidi Elna Poulsen x   

Jesper Nissen x   

Katrine Marie Andersen Friborg  x  

Merete Møller Petersen  x   

Mette Mathilde Oksen x   

Pernille Aakerlund Iversen x   

Tannie Grinderslev Madsen x   

Berit Wolff x   

Tue Rossau 1. Suppleant  x  

Marie Røikjær Frich (SDS-rep. UC Syd Es-

bjerg) 
x   

Jannie Kallehauge (SDS-rep. UCL Vejle)  x  

 

 

Dagsorden: 

 
0. Formalia 

0.1. Godkendelse af dagsorden  

 

Bemærkninger og beslutning: 

Godkendt  

 

1. Sager til politisk drøftelse 

1.1. Orientering fra regionsformanden  

Indledningsvis: TAK for genvalget. Jeg glæder mig til det videre samarbejde med 

medlemmer, regionsbestyrelse og ansatte i DS. 

 

Internt: 

APV og trivselsmåling for medarbejdere har været afholdt. Det ser fornuftigt ud, og 

ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere samarbejder nu om fremadrettede tiltag. 
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I august har der været afholdt sommerfest for medarbejdere på tværs af landet. 

Processen omkring færre lokaler i Snoghøj er ved at være overstået. Baggrund for 

ændring var, at to konsulenter fra Toldbodgade ikke længere skulle have kontor i 

Snoghøj, og at Regionsformand ikke har behov for et stort kontor. Vi har opsagt 3 

kontorer, hvilket frigiver midler til betaling af kontor i Esbjerg og tager højde for fra-

været af betaling for lokaler fra Toldbodgade. Døren indtil DS er derfor rykket lidt 

ned af gangen, og nye naboer rykker i denne tid ind. Det har en positiv betydning 

for det fremadrettede budget. 

 

Medlemsrettet: 

Der er efterspørgsel efter fyraftensmøder med Regionsformand om ligeløn/lønåben-

hed, 4 dages arbejdsuge m.m. Emner drøftes løbende med tillidsvalgte, så oplæg 

udarbejdes på baggrund af medlemmernes interesser. 

I september deltager DS i professionsfestivallen på UC Syd, hvor vi inviterer til ”Mød 

socialrådgiverpraksis” og en forfriskning i både Esbjerg og Aabenraa. Derudover er 

vi inviteret med til forskellige aktiviteter arrangeret af uddannelsen. I september af-

holdes også ”musikalske frokostpauser” på de 4 uddannelsessteder i samarbejde 

med SDS. Her samtales der uformelt om det, der optager de studerende, samtidig 

med at vi nyder noget god musik. 

I september afholdes også ”Klogere sammen”-webinar om ”Hvad kan du bruge din 

fagforening til?”. Aktuelt er der over 200 tilmeldt. Men den helt store aktivitet her i 

efteråret er DS Region Syds generalforsamling. Aktuelt er der 130 medlemmer til-

meldt, hvilket vi er lykkelige for. 

Aktivitetsudvalget og regionsformanden er rigtig godt i gang med den fremadrettede 

aktivitetsplan. Ønsket er, at der ikke bliver en pause i aktiviteter når den nye regi-

onsbestyrelse træder til. Planen drøftes under særskilt punkt.  

 

Tillidsvalgte og politisk valgte: 

I september afvikles 6 TR-møder på det regionale og kommunale område. På mø-

derne er der sparring, politisk orientering samt inspiration. Inspirationsoplæggene 

har denne gang fokus på overgangen til seniorsektionen, TR´s arbejdsmiljøarbejde 

og håndtering af merviden. Regionsformand skulle også have deltaget i TR-møde 

med TR´er fra Kriminalforsorgen, men mødet blev aflyst grundet få tilmeldte. I 4. 

kvartal mødes det regionale og kommunale område til et fælles TR-julemøde. Dato-

erne for TR-møderne i 2023 drøftes aktuelt, mens ønsker til inspirationsoplæg drøf-

tes på TR-julemødet. 

DS Region Syd har i en længere periode været i dialog med Familieretshuset om an-

tallet af tillidsvalgte. Aktuelt er der en TR til hele landet. Den 20. september afhol-

des der ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af 4 TR´er. 

Der indhentes i denne tid viden fra tillidsvalgte om budget 2023 generelt og bespa-

relserne grundet aftale om tidlig pension specifikt. I oktober har konsulenter og re-

gionsformand temamøde om håndtering af besparelser i konsulentbistanden og poli-

tisk. 

Der samarbejdes med tillidsvalgte i flere kommuner om rammerne for det sociale 

arbejde/arbejdsmiljøbelastninger. I Nyborg drøftes endvidere læk af oplysninger fra 

anonym undersøgelse samt offentlig ansattes ytringsfrihed, mens der på Langeland 

håndteres borgeres politianmeldelser af socialrådgivere. 

 

1.2. Forberedelse af kommende Hovedbestyrelsesmøde d. 13. – 14. september 

2022 

 

Sagsfremstilling:  

Punkter til Hovedbestyrelsesmøde bliver gennemgået og drøftet. 
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Bilag:  

- Bilag bliver lagt i AdminControl, når vi har dem. 

Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Emner der blev behandlet: 

- Resolution – faglighed i fokus  

- HB´s skriftlige beretning  

- Budget 2023/2024  

- Autorisation  

 

På baggrund af drøftelser tages følgende med til kommende HB-møde: 

- RB efterlyser mere indholdsmæssigt i indsatserne i strategien ”Stærkere 

Sammen” og det gør en prioritering vanskelig og svært at se, hvad RB kan 

bidrage med.    

 

 Status på generalforsamling i Region Syd den 7. oktober 

 

Sagsfremstilling:  

Regionsbestyrelsen får en status på forberedelserne af generalforsamlingen og drøf-

ter roller og opgaver.  

 

Bilag:   

- Ingen 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB fordelte roller og opgaver og Regionsformanden indkalder til et forberedende 

møde vedrørende fremlæggelse og diskussion af beretningen for de medlemmer af 

regionsbestyrelsen, der har tilkendegivet at de vi byde ind i dette. Regionsforman-

den sender en mail med øvrige opgaver som RB kan byde ind på.  

   

Opdateret budget:  

Der er den 7. september tilmeldt 127 deltagere hvilket vil koste ca. 175.000 kr. Der 

er budgetteret med 75.000 kr. RB har tidligere accepteret at budgettet overskrides 

da vi forsøger os med medlemsinvolvering i det politiske arbejde på en ny måde.  

 

1.4. Afvikling af valgmøder i DS  

 

Sagsfremstilling:  

Regionsbestyrelsen drøfter opgaver og roller 

 

Bilag:   

- Eftersendt drejebog og spørgsmål fra SoMe  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB fordelte roller på følgende valgmøder: 

Esbjerg 12.9. kl. 16.00 Tannie og Maria  

Odense 21.9. kl. 18.00 Heidi og Berit  

Aabenraa 28.9. kl. 16.00 Hanne  

 

Ved færre end 10 tilmeldte aflyses de fysiske valgmøder   
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RB godkendte drejebogen for afvikling af valgmøderne.  

2. Sager til efterretning 

2.1. Orientering om Mentorordning for nyvalgte TR   

 

Sagsfremstilling:  

Kontorleder orienterer mundtligt.   

 

Bilag:  

- Indstilling om mentorordning for TR´er i Region Syd  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 

RB godkendte modellen med den tilføjelse, at det skal være muligt at TR-supplean-

ter kan indgå i mentorordningen sammen med TR.  

 

RB besluttede, at den kommende bestyrelse bør temasætte hvilke roller RB mener 

TR-suppleanter har.  

 

Regionskontoret skriver ud til i næste TR-nyhedsbrev den 3. oktober og beder kon-

sulenterne være aktive overfor nyvalgte TR´er i forbindelse med TR-introsamtaler 

mm.. Det er en målsætning at få 2 – 3 forløb er igangsat senest med udgangen af 

2022. Evaluering skal ske med udgangen af 2023 og løbende ved afslutning af de 

konkrete forløb.   

 

3. Sager til beslutning  

4. Sager til orientering 

4.1. Orientering fra aktivitetsudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde 

 

Bilag:  

- Udkast til aktivitetskalender  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB gennemgik forslag til aktivitetskalender, der skal vedtages af det ny RB på kon-

stituerende møde den 9. november 2022  

 

Aktivitetsudvalget skal have et budget for julearrangement før det kan detailplan-

lægge dette.  

 

4.2.  Orientering fra REP-udvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget fremlægger REP forslag  

 

Bilag:  

- forslag om udbrændthed og lønsikring fremsat af REP-udvalget i Syd vil 

fremgå af HB-materialet, når det foreligger.  

- Forslag om Regionale næstformænd, og Efteruddannelse udbudt af DS vil li-

geledes kunne findes i HB-materialet  
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Bemærkninger og beslutninger: 

REP-udvalget fremlagde forslagene der sættes til drøftelse på generalforsamlingen 

den 7. oktober. HB tager stilling til alle REP-forslag på deres møde den 13. – 14. 

september.  

 

4.3.  Orientering fra RB´s uddannelsesudvalg  

 

Sagsfremstilling: 

Udvalget orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 

4.4. Orientering fra SDS 

 

Sagsfremstilling: 

SDS orienterer om status for udvalgets arbejde. 

 

Bilag:  

- Ingen. 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

SDS Planlægger årsmøde hvor for- og næstformand genopstiller.  

 

5. Økonomi og regnskab 

5.1. Årsregnskab med noter 2021 

 

Sagsfremstilling: 

Regionsbestyrelsen har tidligere fået 4. kvartalsregnskabet 2021 i tal til godken-

delse, men nu foreligger internt regnskab for 2021 med bemærkninger. Der er ingen 

ændringer i tallene. 

 

 

Bilag:  

-  Internt regnskab for Dansk Socialrådgiverforening 2021  

 

Bemærkninger og beslutninger 

RB godkendte Årsregnskabet og godkendelsen gør det samtidig ud for underskrifter 

på det interne regnskab 2021.  

 

5.2. Halvårsregnskab 2022 

 

Sagsfremstilling: 

Kontorleder orienterer mundtligt om halvårsregnskab for 2022. 

Der er en overskridelse af regnskabet i note 2 Den politiske Organisation – Forman-

den, da der ses et forbrug på 91%. Årsagen er efteruddannelse i forhandling hos 

DJØF.   

 

Det indstilles, at Regionsbestyrelsen godkender merforbruget på bagkant. Endvidere 

indstilles det, at Regionsbestyrelsen beslutter en max. ramme op til og med 3.000 
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kr. for fremtidig enkeltstående brug af midler på formandskontoen. Ved ønskede di-

spositioner over 3.000 kr. skal RB godkende beløbet/arten forudgående.  

 

Bilag:  

-  Halvårsregnskab for Dansk Socialrådgiverforening, Region Syd 2022  

 

Bemærkninger og beslutninger 

RB besluttede, at RB alene skal forhåndsgodkende poster til efteruddannelse mm. 

der overskrider budget for Formandskontoen.  

 

5.3.  Budget 2023 – 2024  

 

Sagsfremstilling: 

Regionsbestyrelsens budget for de kommende to år fremlægges i udkast og gen-

nemgås på mødet.  Regionsbestyrelsen skal godkende budgettet til brug for gene-

ralforsamling i Region Syd den 7. oktober.  

 

Bilag:  

- Budget for DS, Region Syd 2023 – 2024 – EFTERSENDES  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Punktet blev udskudt grundet sygdom i sekretariatet. Budget 2023 – 2024 fremsen-

des det til skriftligt kommentering i RB den 20.9. Fristen er den 22.9.  

Derefter færdiggøres budget for Region Syd 2023 – 2024 og lægges på hjemmesi-

den Region Syds Generalforsamling senest den 23.9.  

 

6. Møder og konferencer inkl. eksterne repræsentationer 

 

Der er opstilling til PKA – som er sendt i tidligere delegeredes i E-Boks   

7.  Evt.  

 

FH Sønderjylland taler om investering til TR-merchandise sommerpakkegave. Der vil 

komme en anmodning om støtte hos DS 

 

8. Evaluering af mødet 

 

Mie Vode Moll 

Regionsformand 

 


