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Referat og dagsorden til RB-møde i DS Region Syd 
9. november 2022 kl. 15.00 – 17.30 
Vesterballevej 3, 7000 Fredericia, mødelokale Middelfart  

 

 
Deltagere: 
 

Navn 
Deltaget 

Fravær 

med afbud 

Fravær 

uden afbud 

Anne Catherine Hoxcer Nielsen x   

Benny Poulsen Madsen  x  

Heidi Elna Poulsen x   

Heidi Spang Skovgaard x   

Jesper Nissen x   

Mie Vode Moll x   

Pernille Aakerlund Iversen x   

Peter Edrén Tvedskov x   

Sarah Henneberg Linding x   

Tannie Grinderslev Madsen x   

Tina Mortensen x   

Berit Wolff                                  - 1. suppleant  x  

Eva Marianne Terkelsen               - 2. suppleant x   

Tue Rossau                                 - 3. suppleant  x  

Hanne Ryelund Sørensen             - 4. suppleant x   

Sanne Skjøde Paulsen (SDS-rep. UCL Vejle)  x  

Ulrika Rysgaard (SDS-rep UCS Aabenraa)  X  

Lars Hendrik Groos (SDS-rep UCS Esbjerg) sup-

pleant 
  x 

 

 
Dagsorden: 

 
0. Formalia 

 

0.1. Godkendelse af dagsorden  

 

Bemærkninger og beslutninger: 

 

Dagsorden blev godkendt  

0.2.   Forretningsorden for RB  

 

Sagsfremstilling: 

Det indstilles, at RB godkender forretningsorden for valgperioden 2022-2024. Der 

foreslås ikke ændringer af forretningsordenen. Seneste ændringer af forretningsor-

denen er foretaget i december 2020. 
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Bilag: 

- Udkast til Forretningsorden – eneste ændring er valgperiode og ikrafttrædel-

sesdato. 

Bemærkninger og beslutning: 

Regionsformanden gennemgik forretningsordenen fra seneste valgperiode. Forslag 

til ændringer blev gennemgået og drøftet.  

RB godkendte forretningsorden for valgperioden 2022 – 2024, hvor kun valgperiode 

og ikrafttrædelsesdato er ændret. Ny forretningsorden vedlægges referatet. 

0.3.  Konstituering og nedsættelse af udvalg 

 

Sagsfremstilling: 

Drøftelse af og beslutning om konstituering og nedsættelse af udvalg. 

 

Ift. konstituering indstilles det, at drøftelse af evt. næstformand for RB Region Syd 

udskydes til efter, at REP22 har taget stilling til forslag om regionale næstformænd. 

 

Ift. nedsættelse af udvalg indstilles det, at der nedsættes og vælges RB-medlemmer 

til et aktivitetsudvalg, et uddannelsesudvalg og et REP-udvalg.  

Desuden ønskes drøftelse af behov for yderligere udvalg.  

 

Bilag:  

- Ingen 

 

Bemærkninger og beslutning: 

 

RB besluttede, at drøftelse af evt. næstformand for RB Region Syd udskydes til ef-

ter, at REP22 har taget stilling til forslag om regionale næstformænd.  

 

RB nedsatte et aktivitetsudvalg, et uddannelsesudvalg og et REP-udvalg. Der åbnes 

for at menige medlemmer kan deltage som i den forgange valgperiode.  

 

Til næste RB-møde overvejer RB om og evt. i hvilke udvalg, de ønsker at deltage. 

Desuden overvejes om der skal nedsættes andre udvalg. Tanja og Pernille tilkende-

gav, at de gerne vil deltage i aktivitetsudvalget.  

 

0.4. Mødekalender  

 

Sagsfremstilling: 

Det indstilles, at RB godkender datoer for møder for resten af 2022 samt for 2023. 

Derudover ønskes drøftelse af og beslutning om tidspunkt for mødernes afholdelse, 

samt hvor møderne afholdes.  

Møderne vil ved referatets godkendelse blive lagt i Outlook kalenderen. 

 

Bilag:  

- Udkast til mødekalender  

 

Bemærkninger og beslutning: 

RB drøftede datoer og tidsrum for møder i resten af 2022 samt for 2023. På bag-

grund af drøftelse revideres mødekalender og sendes til kommentar hos RB. Inden 

næste RB-møde har kontoret indkaldt i Outlook kalenderen. På det kommende RB-

møde den 7. december beslutter RB, hvor møderne skal placeres fysisk. 
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0.5.  Praktiske oplysninger vedr. arbejdet i RB 

 

Sagsfremstilling:  

Dagsordener, herunder brugen af AdminControl. 

Afregning af kørsel og refusion for løn til arbejdsgiver gennemgås. 

 

Bilag:  

- Blanketter – Her finder du alle blanketter som bruges i DS 

- Blanket B19 - Formular til Afregning af transport 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Maiken Riber, administrativ medarbejder i Syd, sender en vejledning ifht. frikøb og 

befordring, som også omfatter dem som ikke er tillidsvalgte.  

 

1. Sager til politisk drøftelse 

1.1. Orientering fra regionsformanden  

 

Sagsfremstilling:  

Det regionale politiske arbejde drøftes på baggrund af Regionsformandens skriftlige 

orientering. 

 

Internt: 

Medarbejderne i DS Region Syd har travlt i øjeblikket. Det kalder på sparring om og 

prioritering af opgaver, hvorfor det er afgørende, at der er løbende møder online og 

fysisk mellem medarbejdere samt 1:1 møder mellem medarbejdere og kontorleder. 

Dette er etablerede ”værktøjer” i DS Region Syd, hvilket jeg priser mig lykkelig for i 

denne tid. 

Medarbejderne tog aktiv del i generalforsamlingen i DS Region Syd. Det var en stor 

hjælp og gav anledning til gode dialoger på dagen og forhåbentlig også efterføl-

gende. Ved en kommende evaluering af generalforsamlingen håber jeg, at regions-

bestyrelsen vil bakke op om at gentage succesen.   

Samarbejdet med den nye regionsbestyrelse ligger medarbejderne på sinde. Derfor 

er de med på regionsbestyrelsens første møde, hvor vi får hilst på hinanden og får 

drøftet kommende fælles temaer. 

 

Medlemsrettet: 

Vi skal snart til repræsentantskabsmøde – en højtid i vores forening. I DS Region 

Syd stiller vi med en stærk og forskelligartet flok medlemmer. Jeg håber, at hver og 

en af repræsentanterne vil dele viden og erfaringer fra repræsentantskabet med kol-

legaer efterfølgende, således at fællesskabet fra repræsentantskabet kan smitte af 

på og engagere flere. 

De regionale aktiviteter frem mod jul består af et online julearrangement d. 3. de-

cember 2022 i samarbejde med DS Region Øst, en julekonkurrence på DS Region 

Syds FB-side og en lokal fysisk juleaktivitet i det Sydvestjyske. 

Forslag til medlemsrettede aktiviteter frem til generalforsamlingen i oktober 2024 

skal behandles snarest muligt af et kommende aktivitetsudvalg eller alternativt på 

et kommende regionsbestyrelsesmøde. Når planen er lagt, involveres den samlede 

regionsbestyrelse i afviklingen af aktiviteterne. 

Der er fortsat god efterspørgsel efter min deltagelse i fyraftensmøder, frokostmøder 

og generalforsamlinger på lokale arbejdspladser i DS Region Syd. Emnerne er DS´s 

https://socialraadgiverne.dk/om-dansk-socialraadgiverforening/blanketter/
https://socialraadgiverne.dk/wp-content/uploads/2022/05/B19-AfregningTransportogUdlaeg-1.5.2022.pdf
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udspil på beskæftigelsesområdet, 4 dages arbejdsuge, værdien af medlemsskabet 

m.m. 

Jeg varetager også den politiske interessevaretagelse i.f.t. specifikke problematikker 

på Langeland, Nyborg, Odense, Fredericia, Tønder og Psykiatrien i Region Syddan-

mark. Dette sker i samarbejde med konsulenter og tillidsvalgte. 

 

Tillidsvalgte og politisk valgte: 

Planen for TR-møder, fagpolitisk intro og FTR-netværksmøder i 2023 er lagt i aktivi-

tetskalenderen. Datoer for TR-suppleant uddannelse, TR-suppleant opfølgningsdag 

samt arbejdsmiljøaktiviteter for AMiR´er er på vej. 

Vi holder fælles TR-julemøde for det private, kommunale, regionale og statslige om-

råde d. 25. november 2022. Vi har oplæg fra kommende formand Signe Færch og 

PKA, vi skal drøfte inspirationsoplæg på TR-møderne i 2023, vi skal opstille nytårs-

forsætter, vi skal uddele TR-merchandise, og så skal der selvfølgelig julehygges. Re-

gionsbestyrelsesmedlemmer, som ikke allerede er inviteret grundet TR-hverv, er 

velkommen til at deltage. Tilmelding sker via kontakt til Maiken. TR-julemødet er 

det første af sin slags, og skal selvfølgelig evalueres.  

 

Bilag:  

- Skriftlig orientering   

 

Bemærkninger og beslutninger: 

RB har tidligere besluttet at regionsformandens politiske orientering sker på skriftligt 

grundlag, der udsendes som bilag til dagsorden. RB kan stille spørgsmål til oriente-

ringen og beslutte at tage emner op til fælles diskussioner.  

 

1.2.  Ekstraordinært HB-møde d. 28.10.22 

 

Sagsfremstilling: 

RB orienteres om HB’s møde vedrørende udmeldelser på baggrund af den økonomi-

ske situation. 

 

Bilag:  

- Referat fra HB-møde eftersendes ved modtagelse 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Regionsformanden refererede fra HB-mødet den 28. oktober, der blev et kvalifice-

rende møde. HB besluttede at iværksætte en undersøgelse for at generere data på 

begrundelser for udmeldelser. Når data foreligger, vil HB kunne træffe beslutning 

om håndtering af den aktuelle situation.   

 

HB-referatet er ikke tilgængeligt d.d., men udsendes til RB, når det foreligger.  

 

1.3. Forberedelse af kommende HB-møde d. 17. november 2022 

 

Sagsfremstilling:  

Punkter til HB-møde bliver gennemgået og drøftet. 

 

Bilag:  

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

Forventeligt lige op til Regionsbestyrelsesmødet. 
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Bemærkninger og beslutninger: 

 

HB dagsordenen er ikke udgivet, hvorfor den ikke kan drøftes. 

1.4. Præsentation af RB og medarbejdere 

 

Sagsfremstilling:  

Alle præsenterer sig kort ca. 1 minut og alle bedes overveje og fremlægge følgende:  

• 1 - 2 temaer som du mener er de vigtigste eller optager dig mest at arbejde 

med det kommende år i Region Syd. 

 

Bilag:  

- Ingen 

 

Bemærkninger og beslutninger: 

Regionsformanden takkede for deling af temaer, som optager medarbejdere og regi-

onsbestyrelse i DS Region Syd.  

Alle emner er indsamlet og vil blive anvendt til planlægning af fælles emner på mø-

der det kommende år. 

Mange var optaget af medlemsservice i 1:1 mødet med konsulenterne, understøttel-

sen og serviceringen af de små medlemsgrupper samt foreningsarbejdet med faget 

som omdrejningspunkt.  

  

2. Sager til efterretning 

3. Sager til beslutning  

4. Sager til orientering 

5. Økonomi og regnskab 

5.1. Statusregnskab 3. kvartal 2022 

 

Sagsfremstilling: 

Kontorleder orienterer mundtligt om statusregnskab 3. kvartal 2022. 

 

Bilag:  

-  Statusregnskab 3. kvartal 2022  

 

Bemærkninger og beslutninger 

RB tog orienteringen til efterretning.  

 

6. Møder og konferencer inkl. eksterne repræsentationer 

 

RB skal drøfte FH-repræsentantskabsmøder og RB’s eksterne repræsentationer. 

Punktet udsendes i skriftlig høring.   

 

  

7.  Evt.  

8. Evaluering af mødet 

 

Mie Vode Moll 

Regionsformand 


