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Deltagere: Harald Jørgen Pedersen, Seref Haksever, Camilla Malling Sørensen, Malene 

Sandie Hansen Thackrah, Isabell Søndergaard Langhoff, Cathrine Tovborg Hechmann, Margit 

Nielsen, Bess Lykke Sørensen, Katja Hoffmann Barfod, Wioletta Antonsen, Mette Sode Hansen, 

Susanne Both, Peter Kruse Hedenborg, Toni Hauch Hansen Djurhuus, Anni Jessen Spiele, 

Sissal Olafsdottir Frisdahl og Rasmus Hangaard Balslev 

 
Afbud: Birgit Larsen, Camille Kampmann Christensen og Karl Nicolaj Stounberg 

 

Referent: Lene Kastaniegaard 

 

Referat      
 

 

1.0 Godkendelse af dagsorden 

 

2.0 Politisk orientering – orientering 

Regionsformanden orienterede kampagnen ”Bevar Stor Bededag” og DS’ indsats i 

den forbindelse. 

 

3.0 Valg af frikøbte regionale næstformænd – beslutning 

Regionsformanden gav en status på kandidater og valgmøder og sine tanker 

omkring næstformandens opstart. 

  

Indstilling: 

Det indstilles, at RB beslutter en plan for valgdebat i regionens facebookgruppe. 

Planen meddeles ved opslag i gruppen den 31. januar, når fristen for opstilling er 

udløbet og kandidaterne kendte. 

  

Det indstilles endvidere, at RB drøfter hvilke relevante fokuspunkter, der bør være 

for den evaluering, der skal finde sted af ordningen med frikøbte regionale 

næstformænd i foråret 2024. Hovedbestyrelsen skal drøfte dette på sit møde den 

31. januar og 1. februar, og RB’s bidrag til dette er væsentligt. Indstillingen til HB 

er følgende:  

 

Det er funktionen og ikke personen, der evalueres og evalueringen sker med 

afsæt i følgende kriterier:  

• Bedre trivsel for regionsformændene 

• Mere synlighed og regionalpolitiske resultater 

• At medlemmerne i højere grad oplever at DS leverer en hurtigere og 

relevant arbejdsmiljø indsats på de lokale arbejdspladser 

• Højere organiseringsgrad 

 

 

 

Beslutning: 

DS Region Øst 
26. januar 2023 
 

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde 
Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst 
 
Tid: onsdag den 25. januar 2023, kl. 16.00 til 20.00 

 
Sted: Regionskontoret, Kornerups Vænge 12, kælderen, 4000 Roskilde (tlf. nr. 33 38 62 22) 
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RB besluttede, at valgopslag i FB-gruppen afgrænses til tirsdage og torsdage for 

både kandidater og medlemmer og at dette styres og opreklameres via FB-

begivenheder med påmindelse om, at det er tid til valgdebat. Valgdebatten 

rammesættes desuden sådan, at holdningstilkendegivelser sker i trådene i 

kandidaternes opslag og disse er ikke er begrænset til tirsdage og torsdage. 

 

Valgdebatten modereres ikke yderligere. 

 

Efter udløb af opstillingsfristen får medlemmerne en mail med info om de 

opstillede kandidater. 

 

For så vidt angår evalueringen af regionale næstformænd opfordres RB til at 

komme med eventuelle synspunkter pr. mail til regionens HB-medlemmer. 

 

4.0 Status på medlemsaktiviteter – beslutning 

Rasmus orienterede om status på de førstkommende og de største 

medlemsaktiviteter og flere af de nedsatte arbejdsgrupper blev suppleret op af 

yderligere RB-medlemmer. 

 

Helt konkret tilmeldte Malene, Susanne og Margit sig til ringerunden den 7. marts. 

 

5.0 Politikerskole den 28. februar og 1. marts – beslutning 

Hovedbestyrelsen og de tre regionsbestyrelser mødes til ”Politikerskole” den 28. 

februar og 1. marts i Nyborg. Med henblik på at være bedst muligt forberedt til 

mødet indstilles det, at RB drøfter ønsker og forventninger til politikerskolen og 

træffer beslutning om eventuel fællestransport. 

  

Forretningsudvalget har vedtaget nogle målsætninger og temaer for 

politikerskolen (bilag), som blandt er formuleret på baggrund af RBs evaluering af 

den seneste politikerskole i 2021. 

 

Rasmus orienterede om program og temaer for politikerskolen. 

 

RB havde ikke kommentarer til tilrettelæggelsen.  

 

Beslutning:  

Susanne påtog sig opgaven med at arrangere fælles transport.  

 

6.0 Hovedbestyrelsens dagsorden den 31. januar til 1. februar – drøftelse 

Følgende punkter var til drøftelse: 

 

• Udviklingen i medlemstallet og her kom RB med følgende forslag til 

arbejdet med at øge medlemstallet: 
o TR-dækning og gode TR-vilkår er væsentligt. 
o ”Plug and play” løsninger til TR’ne med henblik på værdifulde 

klubaktiviteter a la Region Nord. 
o Opringning til medlemmer, som angiver økonomi som årsag til udmeldelse. 
o Tilbud om finansiel rådgivning. 
o Prime de unge med fagbevægelsens uundværlighed. 

o Skabe opmærksomhed omkring den samfundsmæssige udvikling, hvor 
lønmodtagergoder ikke er givet. 

o Oplæg for RB om rekruttering og fastholdelse. 
o RB som en ressource i ringearbejdet.  
o Mere reklame for muligheden for månedsbetaling. 
o Vigtigheden af OK-forhandlingerne både på det private og offentlige 

arbejdsmarked. 
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o Nedsat kontingent i overgangen mellem dimittendstatus og første job. 

 

• FTR-projekt, hvor følgende synspunkter blev udtalt: 
o Beslutningsgrundlaget er ikke tilstrækkeligt.  

o Beslutningen bør afvente HB’s stillingtagen til det fremadrettede FTR-
projekt. 

 

• Kontingentsats – dobbelt medlemskab, hvor følgende synspunkter 

fremkom: 
o Indstillingen er præget af en ensidig politisk holdning. 
o Beslutningsgrundlaget er for tyndt. 

 

7.0 RB’s vurdering af ansøgninger om ekstraordinært klubtilskud – beslutning 

Udskudt til RB-mødet i april. 

 

8.0 Tid og sted for Region Øst’ generalforsamling i 2024 – beslutning 

Udskudt til RB-mødet i april. 

 

9.0 Eventuelt 

Indkaldelser til RB-møde sker via Outlook-kalenderen og svar gives i forlængelse 

af udsendelse af dagsordensmaterialet.  

 

Der blev stillet forslag om, at RB ringer til udmeldte medlemmer en gang 

månedligt som et forsøg. Muligheden for at iværksætte et sådan tiltag undersøges 

og RB hører nærmere. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Hangaard Balslev 

regionsformand 


