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Referat Generalforsamling 2023 
SEKTIONEN FOR SELVSTÆNDIGE SOCIALRÅDGIVERE  

30-01-2023 kl. 9.30 -12.15 I Lillesalen på Officelab, Kirstinelund, Skæringvej 88, 8520 Lystrup 

 

Generalforsamlingen er indkaldt korrekt inden for tidsfristen. 

Kort navnerunde med præsentation af de 12 fremmødte deltagerne og deres virksomheder. 

 

1. Valg af ordstyrer: Anne Marie Eskildsen 
 

2. Valg af referent: Christina Lehtinen  
 
3. Valg af stemmeudvalg: Inge Louv & Anne Andersen 

 
4. Bestyrelsens beretning for 2022 fremlægges til godkendelse: Beretning er 

udsendt i E-Netværket til alle medlemmer inden Generalforsamlingen. 
Beretningen godkendes. 
 
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.  
 
Facebook-gruppen: Facebook gruppen er nu en lukket gruppe for medlemmer af Sektionen for 
selvstændige – samt nøglepersoner i DS.  
 
Samarbejdet med DS: Samarbejdet med DS har det forgangne år været præget af travlhed i DS, 
men bestyrelsen oplever lydhørhed for vores behov som selvstændige. Mette Bertelsen er 
fortsat bestyrelsens kontaktperson i DS.  
 
Medlemsundersøgelsen: Sektionen foretog 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, som blev nedsat på sommertræf.  
Elin og Rikke fremlægger resultaterne fra medlemsundersøgelsen, samt hvordan 
undersøgelsen er foretaget.  
Der er 71 medlemmer i Sektionen for Selvstændige, 34 har svaret. Undersøgelsen er 
foretaget ved rundringning til alle medlemmer. 
 

• Flest er 45- 59 år gamle 

• Flest er bosiddende i Hovedstadsområdet 
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• Flest er uddannede socialrådgivere i perioden 1990-2009, har altså været uddannet i ca. 20-

30 år 

• Flest har andre uddannelser, heraf størstedelen der relaterer sig til og/eller supplerer 

soc.rdg.faget 

• Flest startede selvstændig virksomhed i perioden 2015 – 2020, har altså været selvstændige 

i ca. 7 år 

• Flest arbejder i dag som selvstændige indenfor faget 

• Flest er medlemmer af andre faggrupper, hænger godt sammen med, at flest har en anden 

relateret og/eller supplerende uddannelse til soc.rdg.faget 

• Flest har ikke deltaget i Sektionens arrangementer 

• Flest ønsker at deltage i netværksgrupper / arrangementer i  

• Flere i spørgeundersøgelsen efterspørger sparring omkring opstart.  

 
Nuværende arbejdsgrupper:  
 
- Kaffemødegruppe: Ea fortæller kort, der har været 3 onlinemøder i efteråret. 

 
- Medie og presse hhv. branding og socialpolitisk påvirkning – Elin og Eva fortæller kort at der 

har været møde med DS (Stine Brix) ift. hvordan samarbejdet og dialogen bedst effektueres, 
herunder når DS får henvendelser fra presse, og gerne vil i kontakt med selvstændige 
socialrådgivere Derudover hvordan samarbejdet med andre faggrupper mv bedst styrkes og 
hvordan vi selvstændige socialrådgivere kan øge opmærksomheden på os. Formen er endnu 
ikke er helt vedtaget, men pressegruppen arbejder videre med den del, og vil melde næste 
møde ud i den lukkede FB-gruppe. 
Diskussion og drøftelse af hvem pressegruppen repræsenterer, når der er dialog med 
pressen og om arbejdsgruppen kan repræsentere og udtale sig på Sektionens vegne eller 
kun på egne vegne. 
 

- Supervisionsgruppe: Christina præsenterer kort output. Der er tilslutning til at oprette en 
eller flere supervisionsgrupper. Enten mod egenbetaling eller søge midler via Sektionen med 
indkøb af ekstern supervisor. 
 

- Start- og velkomstpakke til nystartede selvstændige i Sektionen: Anne Marie fortæller kort. 
Arbejdet er fortsat i gang. Der ligger en opdateret mentorliste på medlemssiden. Man må 
gerne tilmelde sig denne. Drøftelse blandt medlemmerne om at det ønskes at DS orienteres 
og henviser til mentorlisten, når medlemmer kontakter DS når de påtænker at starte som 
selvstændige. Der arbejdes videre med listen i samarbejde med Sektionens kontaktperson i 
DS. 
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- Merchandises til brug for bl.a. socialrådgiverdage: Elin og Eva fortæller at der er indkøbt 50 
pandebånd og 100 muleposer, hvilket var passende ift. beløbet, som var afsat (8.000,00 kr.)  
 

- Rådgiveransvar: Der har været møde mellem bestyrelsen og DS (Søren) vedr. dette. Dette er 
ved at blive undersøgt, og om man via DS kan tegne forsikring samt at der kan ydes juridisk 
rådgivning ved DS. 

 
 

5. Fremlæggelse af bestyrelsens regnskab 2022 til godkendelse. Der drøftes 
hvorvidt bestyrelsen skal frikøbes til generalforsamling, da det er en årlig 
forsamling, hvor alle kan møde op og deltage. Da det forventes at bestyrelsen 
deltager og fremlægger årets arbejde, får de frikøb, som ved almindelige 
bestyrelsesmøder. Regnskabet godkendes. 

6. Bestyrelsens forslag til handleplan 2023 fremlægges til godkendelse. 
Handleplan godkendes. 
Årshjul – Bestyrelsens forslag fremlægges og drøftes. Bestyrelsen får mandat til at arbejde 
videre med nedenstående: 
 

Skal der fortsat være sommertræf – Det foreslås at det nedlægges, da der kun er lille 
opbakning ud af Sektionens Medlemmer. Herunder drøftes deltagerantal, 
medlemmernes behov, ønsker og bidrag og placering. 
Socialrådgiverdage – Sektionens deltagelse er vigtig. Medlemmerne vil gerne at dette 
prioriteres. 
Juridisk vejledning via Sektionen/DS (rådgiveransvar/kontrakter) – Det foreslås at der 
kan tilbydes en workshop eller en temadag omkring dette, når der foreligger en 
afklaring. 
Supervisionsgrupper med ekstern supervisor. 
Skal vi holde en temadag sammen med andre sektioner/faggrupper? Umiddelbart ikke 
stor opbakning til dette. 
Generalforsamling og bestyrelsesmøder 2024 
Netværksmøder rundt i landet 
2 onlinemøder/temaaftner om året 

 
7. Bestyrelsens forslag til budget 2023 (og 2024) fremlægges til godkendelse. 

Budgettet godkendes. 
 

8. Behandling af forslag fra bestyrelsen  
Bestyrelsen ønsker at drøfte muligheden for evt. frikøb af bestyrelsesmedlemmer til særlige opgaver. Forslaget er 
fremsendt sammen med dagsorden. 
Punktet drøftes. Der gives udtryk for, at bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af sektionen ikke bør modtage 
honorar for at løse opgaver.  
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Den kommende bestyrelse arbejder videre med punktet, herunder at der undersøges hvad andre bestyrelser gør.  
 

9. Behandling af øvrige fremsendte forslag  
Forslag fra medlem om at drøfte og evt. afsætte midler til supervisionsgruppe – udgiften til supervision er godkendt 
som medlemsrettede aktiviteter. 
Forslag fra 2 medlemmer om at der udarbejdes en liste over medlemmer, der stiller sig til rådighed som syns- og 
skønsmand. Det kan f.eks. være i en sygedagpengesag når retten anmoder herom via DS.  
Det besluttes at DS må løse opgaven. Der er enighed om at forslagsstillerne kan oprette en liste, som alle 
medlemmer af DS kan melde sig på og den sendes til DS. 
 

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.  
På valg er:  

• Ea Lundsteen (modtager ikke genvalg) 

• Rikke Borg Johannesen (modtager ikke genvalg)  

• Eva Marianne Terkelsen (villig til genvalg)   
 
 
 
 
 
 
Det lykkedes desværre ikke at få flere til at stille op, og bestyrelsen fortsætter 
derfor med 4 medlemmer, mod tidligere 6 medlemmer. 
 
Bestyrelsen består efter valg af: 
Anne Marie Eskildsen 
Elin Bonnesen 
Eva Marianne Terkelsen 
Christina Lehtinen 
 

11. Valg af op til 2 suppleanter (suppleant vælges for 1 år) Sara Einhorn vælges.  
 
 
  


