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Referat og dagsorden - Regionsbestyrelsesmøde i DS Region 

Syd 
3. oktober 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 Online    
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 beslutninger: 
 
Følgende punkter har intet indhold/prioriteres ikke på dette RB-møde, da det pri-
mære fokus er på generalforsamlingen d. 7. oktober. 

o 1.1. Orientering fra Regionsformanden 
o 2. Sager til efterretning 
o 3. Sager til beslutning 
o 4. Sager til orientering 
o 5. Økonomi og regnskab 

 
Dagsorden blev herefter godkendt  



 
 
 
 
 

Side 2 af 4 

 
1. Sager til politisk drøftelse 
1.1. Orientering fra regionsformanden  

 
Udskudt  
 

1.2. Forberedelse af generalforsamling i Region Syd den 7. oktober 
 
Sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen skal drøfte og træne af beretning og bemanding af stande samt  
dagens afvikling og opgaver. 
 
Maiken deltager under punktet.  
 
Der vil være trykte beretninger på RB-mødet  
 
Bilag:   

- Læs beretningen på hjemmesiden: 
 https://socialraadgiverne.dk/moede/generalforsamling-i-region-syd-7-oktober-
2022/ 
 
Bemærkninger og beslutninger: 
RB gennemgik foreløbige PowerPoint for den samlede afvikling af generalforsamlin-
gen og fik orientering om drejebog. Der er 140 tilmeldte inkl. regionsbestyrelsen 
samt medarbejdere.  
 
RB udvalgte emner til den mundtlige beretning, ca. 4 minutter pr. emne. Vedrø-
rende REP den 10. – 11. oktober udvalgte RB  emner, der skal tematiseres på ved 
caféborde/stande.  
 
Endelig blev det besluttet at talerne/stande skal filmes eller dokumenteres ved 
stemningsbilleder.  

1.3. REP 2022  
 
Sagsfremstilling:  
Regionsbestyrelsen drøfter deltagelse og REP-forslag  
 
Bilag:   

- Forslag til Repræsentantskabet  
 
Bemærkninger og beslutninger: 
Flere RB-medlemmer stiller op til REP og deltager således på forberedelsesmøde den 
9. november.   

Der er REP-ændringsforslag på vej fra HB, det må REP-udvalget se på efter HB-mø-
det den 10. – 11. oktober.   

Regionsformanden orienterede om at regionskontoret har åbnet op for at et antal 
medarbejder kan deltage på REP denne gang og i fremtiden.  
 

1.4. Forberedelse af kommende Hovedbestyrelsesmøde d. 10. – 11. oktober 
2022 
 

https://socialraadgiverne.dk/moede/generalforsamling-i-region-syd-7-oktober-2022/
https://socialraadgiverne.dk/moede/generalforsamling-i-region-syd-7-oktober-2022/


 
 
 
 
 

Side 3 af 4 

Sagsfremstilling:  
Punkter til Hovedbestyrelsesmøde bliver gennemgået og drøftet. 
 
Bilag:  

- Bilag bliver lagt i AdminControl, når vi har dem. 
Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 

 
Bemærkninger og beslutninger: 
 
Følgende punkter er udvalgt: 

- Valgresultat 
- Beslutning om indstilling til mødeudvalg på REP´22 
- Stemmeudvalg 
- Ordfører på REP´22 

Bemærkninger og beslutninger: 
RB vil gerne have oplyst stemmeprocenter for Region Syd for formand- og HB-valg 
samt hvor mange SDS´ere der har stemt i Syd. RB opfordrer til gennemsigtig kom-
munikationsstrategi ifm. evaluering.  
 
REP- mødeudvalgene er følgende:  
 

1. Organisatoriske forhold, herunder love, vedtægter og resolutioner 
2. Budget og kontingent  
3. Øvrige forslag (socialpolitik, udtalelser, principprogram - autorisation)  

 
Såfremt det bliver efterspurgt stiller Benny (2), Hanne og Jesper ((1 eller 3) sig til 
rådighed  
 
For det tilfælde at der ikke kan stemmes via appen skal der være et stemmeudvalg. 
Heidi og Pernille stiller sig til rådighed.  
 
Der skal vælges ordfører på forslag fra Syd – det tages op i Syds REP-udvalg den 9. 
november, når ændringsforslagene har været behandlet i HB. Berit og Mie får ordfø-
rerskaber i HB-regi.  
 

2. Sager til efterretning 
3. Sager til beslutning  
4. Sager til orientering 
5. Økonomi og regnskab 
6. Møder og konferencer inkl. eksterne repræsentationer 

 
Regionsformanden sender oversigt over mødedatoer for kommende Repræsentant-
skabsmøder i FH´s fem mødefora.  
 
FTF-A afholder repræsentantskab den 27. oktober. 
 
UC Syd Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen har netop afholdt møde 
og Jesper Nissen er blevet genvalgt formand for 4 år.  
 
UC Lillebælt Uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen har netop afholdt 
møde og Regionsformanden er blevet genvalgt formand for 4 år.  
 



 
 
 
 
 

Side 4 af 4 

 
 

7.  Evt.  
Benny takker for godt samarbejde i Regionsbestyrelsen  
 
Marie takker af efter 3 år i Regionsbestyrelsen  

8. Evaluering af mødet 
 
Der er tilfredshed med at sidste RB-møde ligger så tæt på GF.  

 
Mie Vode Moll 
Regionsformand 
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