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SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE 

Bestyrelsesmøde  
 

På Zoom 

Torsdag 19-01-2023 fra kl. 8.00 – 11.00 
(Fra 8-9 er der fælles møde med Søren fra DS) 

 

Deltagere: Elin Bonnesen, Rikke Borg Johannesen, Ea Lundsteen, Anne-Marie 

Eskildsen, Christina Lehtinen og Eva Marianne Terkelsen 
 

Afbud: Alle mødt 

Dagsorden (fra kl. 9 / når mødet med Søren er slut!) 

1. Valg af ordstyrer og referent (Eva / 1 min) 

Ordstyrer: Anne-Marie 
Referent:  Ea 

 
2. Kort ”Tjek ind” (Bordet rundt / 14 min) 

Alt vel ved alle 

 
3. Status fra de forskellige arbejdsgrupper: (alle/30 min) 

• Kaffemødegruppe  
Der skrives til det medlem der er tovholder på kaffegruppen, at hun 
fremadrettet skal lave opslag på Facebooksiden vedr. kaffemøder, og så kan de 

interesserede melde sig til via opslaget, og der afholdes så et Messenger møde. 
Opgaven lægges hermed fra bestyrelsen ud til medlemmerne. 

 
• Pressegruppe  

Aftale med Stine Brix på mandag den 23. januar, hvorefter arbejdsgruppen ved 

mere. 
 

• Supervisionsgruppe 
Behovet fra gruppen medtages på generalforsamlingen, herunder om sektionen 
kan yde økonomisk bidrag til køb af supervisor. Det medbringes under punktet, 

hvor der gives status fra arbejdsgrupperne. 
 

• Start- og velkomstpakke til nystartede selvstændige i Sektionen 
Pt. afventer Mette Berthelsen fra DS på arbejdsgruppens tilbagemeldinger. 

Vi vil gerne fastholde listen over medlemmer, der gerne vil hjælpe/sparre med 
nye/kommende selvstændige. 

 

• Merchandises til brug for bl.a. socialrådgiverdage 
Der er bestilt 50 muleposer og 100 svedbånd (pandebånd). 

 
4. Er der løse ender/ brug for hjælp i forbindelse med den halve temadag? 

Der er styr på alt ift. GF og Temadag 

Pause ca. kl. 09.55 – 10.00 
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5. Forberedelse af selve Generalforsamling: 10.15-11.30 
 

Regnskab (Rikke) 
Rikke har allerede fremsendt regnskab til brug for mødet. 

 
Der sendes 6.204 kroner tilbage til DS. 

Der kommer ca. 2.000 kroner retur fra landslagteren i forbindelse med Bjørnø-træffet. 
 
Rikkes regnskab samt forslag til budget er godkendt. 

 
Bestyrelsens beretning (Eva) 

Hvordan vil vi gøre i år? 
Vi har tidligere talt om at beretningen på GF skulle bestå af orientering og status fra 
hver af arbejdsgrupperne… 

Skal vi også have én skriftlig beretning? 
 – evt. input til en skriftligberetning? 

 
Rikke og Elin fremlægger medlemsundersøgelsen. 
Eva laver udkast til årsberetning, sender den ud til bestyrelsen, der kommer med 

bemærkninger fra arbejdsgrupperne. 
Vi ønsker fokus på hvordan vi fremadrettet kan aktivere medlemmerne. 

 
Årsplan / Årshjul (Eva) 
Hvilke aktiviteter vil vi gerne foreslå for det kommende år? Hvordan kunne vi tænke os 

at anvende vores midler i den kommende periode  
 

- Skal der fortsat være sommertræf?  
Bestyrelsen har foreslået at det i 2023 er 14 og 15 september 

- Socialrådgiverdage 

- Skal der afsættes midler til medlemsaktiviteter? (Eksempelvis 
supervisionsgruppen) 

- Skal vi holde en temadag sammen med andre sektioner/faggrupper? 
- Generalforsamling 2024 
- Ønsker fra medlemmerne 

 
Christina fremlægger bestyrelsens udkast til årshjulet. 

 
Forslag til Budget (Rikke) 
Rikke har allerede fremsendt forslag /udkast til budget. 

(Budget skal gerne afspejle årsplan / Årshjul) 
 

Rikkes forslag til budget er godkendt 
 

Punkter til behandling på GF (Alle) 
Hvem fremlægger bestyrelsens punkt til drøftelse? 
(ang. Evt. frikøb af bestyrelsesmedlemmer til særlige opgaver) 

 
Ea fremlægger punktet. 
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Evt. andre forslag fra bestyrelsen / medlemmer af bestyrelsen? 
Eva og Elin stiller forslag om, at det drøftes på generalforsamlingen, om der skal 

udarbejdes en liste over medlemmer, der stiller sig til rådighed som syns- og 
skønsmand. 

 
Er der indkomne forslag fra andre medlemmer? 

Der er indkommet forslag fra et medlem om drøftelse af supervisionsgruppe på 
generalforsamlingen. 
 

 
Forslag til dirigent? 

Anne-Marie melder sig som dirigent. 
 
Forslag til referent? 

Christina er referent. 
 

Valg til bestyrelsen:  
Det vil være super om der kan vælges 3 (Ea og Rikke genopstiller ikke - Eva er villig til 
genvalg – men er der 3 ”nye” der stiller op, trækker Eva gerne sit kandidatur så nye 

kan komme til). 
 

Der er et medlem der har meldt, at hun er interesseret i at stille op til bestyrelsen. 
 
Der laves et opslag på facebooksiden som teaser til tilmelding til GF, samt opfordring 

til, at man stiller op til bestyrelsen. 
 

6. Evt. (11.50) 

Der er ikke punkter til eventuelt. 

 

7. Evaluering/afslutning af bestyrelsesmødet (dirigenten?) / 5 min  

Et godt og effektivt møde 

TAK FOR I DAG ☺   


