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Bestyrelsens Beretning til Generalforsamling 2023 
SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRA DGIVERE 

Generalforsamling mandag 30-01-2023 

På generalforsamlingen 24-01-2022 kom bestyrelsen til at bestå af Rikke, Ea 
Elin, Christina, Anne-Marie og Eva, der konstituerede sig med Eva som 

formand, Christina som næstformand og Rikke som kasserer.  

Vi holdt vores første bestyrelsesmøde mandag 21-02-2022, med deltagelse af 

Mette Bertelsen fra DS, som hjalp os med at facilitere dagen. Det var en rigtig 
god dag, og det var dejligt at have ”en ude fra” med til at styre og guide os 

igennem dagen. 

Fokus på dette møde var dels at lære hinanden og vores forskellige baggrund 

og tilgang til bestyrelsesarbejdet at kende og dels få sat nogle pejlemærker for 
hvad vi gerne, som bestyrelse, ville arbejde med samt kalendersat årets møder 

og arrangementer. 

Vi var ret hurtige enige om at det skulle være i 2022 at vi fik igangsat vores 

medlemsundersøgelse for at bruge den til at komme tættere på hvad I 

medlemmer interesserer jer for, og hvad I ønsker vi – og I - skal arbejde med. 
(mere om medlemsundersøgelsen senere) 

Vi var også ret enige om at vi ville afholde sommertræf, men vi ville afvente 
resultatet af medlemsundersøgelsen inden vi besluttede form og indhold.  

Årets gang i bestyrelsen: (ud over møder i forskellige arbejdsgrupper) 

Fysisk møde 21-02-2022  

Zoommøde 28-03-2022 

Fysisk møde 22-04-2022 

Fysisk møde 30-05-2022 

Zoommøde 11-08-2022 med Mads og Mette ang. tilbud til medlemmer af 

sektionen … 

Fysisk møde torsdag 18-08-2022 

Sommertræf torsdag 15-09-2022 til fredag 16-09-2022 
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Zoommøde mandag 26-09-2022 

Fysisk møde torsdag 27-10-2022 

REP2022 fredag 18-11-2022 til lørdag 19-11-2022. (Sektionens forperson 
inviteres som gæst) 

Online oplæg onsdag 23-11-2022 “Den vigtigste er faktisk mig selv” med 
Mettestine 

Zoommøde mandag 28-11-2022 

Teamsmøde torsdag 19-01-2023 med Søren Buhl fra DS, ang. juridisk 

rådgivning til selvstændige og afklaring i fht rådgiveransvar. På dette møde 
deltog også en konsulent, som DS har brugt i fbm forsikringsforhandlinger i FH-

sammenhænge. 

Zoommøde torsdag 19-01-2023 

GF og Temadag mandag 30-01-2023 

 
Facebook-gruppen: 

Facebook gruppen er nu en lukket gruppe, for medlemmer af Sektionen for 
selvstændige – samt nøglepersoner i DS. 

Vi håber at det at gruppen nu er en lukket gruppe giver jer lyst til at bruge 
gruppen til sparring og hvad det ellers kan være brug for. 

 
Samarbejdet med DS: 

Samarbejdet med DS har også det forgangne år været præget af at der er 
travlhed i DS, men vi oplever også lydhørhed for vores behov som 

selvstændige, hvilket mødet med hhv. Mette og Mads, samt mødet med Søren 
og forsikringskonsulenten, er et eksempel på. 

Mette Bertelsen er fortsat vores kontaktperson i DS, og hun deltager i vores 
bestyrelsesmøder i det omfang han kan få passet ind i kalenderen, hvilket 

desværre har været ganske få gange. Men Mette er meget lydhør og åben for 

kontakt og samarbejde og støtter op om os så godt hun kan. 
 

Medlemsundersøgelsen: 
Sektionen lavede i foråret 2022 en medlemsundersøgelse, hvor formålet var at 

undersøge, hvordan medlemmerne brugte sektionen, hvor vi kunne blive bedre 
og hvilke tiltag, der kunne bringes i spil for en større tilfredshed og aktiv 

deltagelse. Blandt andet var outcome en række arbejdsgrupper. 
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Nuværende arbejdsgrupper: 
På sommertræffet på Bjørnø blev der nedsat nedenstående arbejdsgrupper: 

Du / I er meget velkomne til at deltage i gruppernes arbejde. 
 
• Kaffemødegruppe  

 
• Medie og presse hhv. branding og socialpolitisk påvirkning 

 

• Supervisionsgruppe. 
 

• Start- og velkomstpakke til nystartede selvstændige i Sektionen 
 

• Merchandises til brug for bl.a. socialrådgiverdage 

 

 

 
Mange hilsner 

På bestyrelsens vegne  


