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SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE 

Bestyrelsesmøde  
 

Odin Havnepark Lumbyvej 11-17, 5000 Odense C 

Torsdag 27-10-2022 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) / 1 min 
Ordstyrer: Anne Marie (AM tilbød sig på sidste møde) 
Referent:  Elin 

 
 
 

2. Forperson orienterer (Eva) / 5 min  
Mette B har ikke haft noget nyt ift den juridiske del, der arbejdes på sagen. Ift at få 
lavet startpakke sammen med Rikke og AM, arbejdes der også på sagen. 
 
 
 

3. Orientering og status på Økonomi (Rikke / 10 min 
Efter bestyrelsesmødet d.d. og kommende online møde, er der kr. 19.716,- tilbage til 
resten af 2022. 
 
Frikøb: Der er ikke umiddelbart en mulighed for at tilbyde frikøb til løsning af opgaver 
ud over bestyrelsesmøderne. Men det er altid ok at gå tilbage i bestyrelsen og bede om 
hjælp, hvis opgaven viser sig at være større end man lige har kapacitet til. Dog skal 
det undersøges nærmere, om der kan frikøbes til arbejdsopgaver. Eva undersøger 
muligheden for frikøb via Mette B. 
 
Godt at indtænke evt. gruppearbejde til bestyrelsesmøderne. Diskussionen fortsætter, 
når Mette B vender retur. 
 
Merchandaise: forslag om at vi venter med dette til næste møde, da vi har et bedre 
økonomisk overblik der.  
Forslag om, at pengene evt. bruges til et on line kursus ift hvordan man booster sin 
virksomhed.  
Ea: vil i løbet af dagen us. Om en vil holde halvdagsonline kursus 
Eva og Elin: udgør arbejdsgruppen ifm merchandaise for noget af overskuddet 
 

4. Helt Kort status på arbejdsgrupperne fra sommertræffet? (alle/30 min) 
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Ea: Kaffemødegruppe – første kaffemøde afholdt via Sara med Dorthe som deltager og 
Ea som repræsentant fra bestyrelsen. Der var afsat en halv time, men det var så 
hyggeligt, at det blev til en hel. 
 
Eva og Elin: Pressegruppe -  har haft et online møde og næste on line møde afholdes 
den 15.11. Gruppen arbejder på at komme i kontakt med Stine Brix, DS´s presserum. 
 
Christina: Supervisionsgruppe - Indtil videre er der 5 interesserede, og der vil blive 
indkaldt til online møde. Skulle det vise sig, at der ikke er nogen interesse bliver det 
nedlagt. 
 
AM og Rikke: Start- og velkomstpakke til nystartede selvstændige i Sektionen. Møde 
afholdes den 9.11 og der er lavet opslag på Sektionens FB-gruppe. 
 
 
 
Hvad er næste step? 
 

 
Pause Kl. 10.30 – 10.45 
 
Beslutningspunkter/drøftelser 10.45   
 

5. Facebook-gruppen (Eva og Ea/ 5 min)  
Status på medlemmer 
Nye medlemmer skal tale med Søs, hvorefter de lukkes ind i Sektionen. Er man i tvivl 
om, hvorvidt man har gjort det ordentligt, venter man lige en dag, til det er undersøgt 
om proceduren er holdt; om vedkommendet er medlem af Sektionen og opgiver sit 
medl.nr. Eva krydstjekker hver gang der ligger en anmodning. 
Vi beslutter, at det nu kun er Eva, som lukker anmodninger ind i Sektionen. Ser vi 
nogle, som ”hænger”, orienterer man Eva. 
 
 
Kan vi give medlemmer af Facebookgruppen adgang til at oprette 
begivenheder? (Ea) 
 
Baggrund: På Bjørnø opfordrede vi medlemmerne til at engagere sig. Dette gjorde et 
medlem, der foreslog virtuelle kaffemøder. 
Nu har vi afholdt det første kaffemøde, og erfaringen viser at det er lidt omstændigt at 
hun som tovholder ikke selv kan oprette begivenheden, men at et medlem fra 
bestyrelsen skulle gøre det. 
 
Opstillingen inde på vores FB-side ser ud til, at man kan oprette begivenheder inde på 
siden, også selvom man ikke er administrator. Ea vil give Sara Einhorn besked om, at 
hun fremover vil kunne oprette begivenheden ifm social morgenkaffe en fredag om 
måneden. 
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Vi har besluttet, at medlemmerne må lave opslag og events inde på Sektionens Fb-
side. Christina laver skriv til Sektionens FB side indeholdende opfordring til bl.a. 
indslag, opslag og begivenheder. 
 

6. Generalforsamling og temadag 30-01-2023 i Århus (Ea og Elin/ 15 min). 
Status fra arbejdsgruppen incl. forberedelse af selve GF 2023: 
Der er tre kandidater i spil til at facilitere om eftermiddagen til temadagen. Det er 
fortsat på undersøgelsesstadiet. Arrangementet er planlagt til at foregå i Århus. Der vil 
blive meldt konkret ud om sted og indhold snarest. 
 
 
 
 
(hvem er på valg? hvem genopstiller? Og evt. andre spørgsmål) 
Ea: genopstiller ikke 
AM, Christina og Elin: ikke på valg, sidder for 2 år 
Rikke: genopstiller ikke 
Eva: genopstiller 
 
Christina laver skriv på Sektionens FB-side med opfordring til at melde sig til 
bestyrelsen. 

 

8. Hvilke opgaver er p.t. ikke overtaget af andre arbejdsgrupper? (alle/ 40 min) 

 

Herunder hvilke opgaver må evt. vente til flere/ nye kræfter træder til? 

Alle (4) arbejdsgrupper er i gang. Den 5. arbejdsgruppe; Samarbejdet med DS og 
hvordan vi kan lade os inspirere af andre sektioner dækkes ind via hele bestyrelsen og 
dialogen med Mette B. 

 

Frokost kl. 11.45 – 12.15 

Bjørnø, arbejdsgrupperne og formålet: 

Arbejdsgrupperne i sig selv er formålet, mener nogle. Andre at der allerede ér formål der er 
definerede i vedtægterne. 

Vigtigt at vi sætter en deadline for opfølgning på arbejdsgrupperne og følger op på, hvad der 
er blevet til noget, hvad der ikke er blevet til noget og hvad der skal arbejdes videre med. Vi 
finder en deadline til dette ved GF 2023, når der er afrapporteret fra hver gruppe som en del 
af beretningen.  

Forslag om virtuel julefrokost, der evt. slås sammen med arrangementet, som Ea undersøger. 
Ea melder ud om, når der er fundet en og en evt. dato. 
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Vi er i en proces ift hvilke aktiviteter vi skal gå med. 

Sommertræf 2023 – hvem går med den (afgøres når ny best. Har konst. Sig): 

14.9.23-15.9.23 

 

Gruppearbejde fra kl. 12.15 til 14.15 incl. kaffe-pause på 15 min 

9. Opsamling af punkter og opgaver (dirigenten?) / 15 min 

Se under de enkelte punkter og hvem der løser opgaverne. 

10. Eventuelt (dirigenten?) / 5 min 

Ikke noget at bemærke 

11. Evaluering/afslutning af bestyrelsesmødet (dirigenten?) / 15 min 

Stor tilfredshed med AM som ordstyrer, der var en god tone på dagen, som sluttede i 
god ro og orden. 

TAK FOR I DAG    


