
Referat. 

Generalforsamling i Fag gr. socialrådgiver ansat i Retspsykiatrien, d. 12.05.2016 i 
Ålborg. 

Da referatet fra generalforsamlingen d. 12.05.16 er bort kommet, er dette referat skrevet v. 
bestyrelsesmødet d. 7.03.17 og kan derfor være ufuldstændigt. 

VALG: der blev i overensstemmelse med vedtægterne afholdt valg.  

På valg var Formand ElseMarie Kjær, der blev genvalgt. Bestyrelses medlem Anne Marie Hansen 
modtog ikke genvalg Mette Sand blev valgt som nyt medlem. Der blev valgt 2 nye suppleanter 
Nanna Silding og Ninna Sarup. Begge de tidligere suppleanter er udmeldt af faggruppen. 

Bestyrelsen består desuden af Bestyrelses medlem Pia Bøgh og kasser Malgorzata Nordborg. 

Økonomi: Budget blev fremlagt og godkendt. 

1 dags seminar: det blev besluttet at 1 dags seminaret, der tidligere har været afholdt fast i nov. 
mdr. på Fyn, ændre form, idet der de seneste 2 gange har været for få tilmeldinger. Fermover vil 
kan der arrangeres eksekutioner, rundvisninger, workshop, temadag evt. med andre fag gr. eller 
lignede ad hoc. Alle er velkommen til at byde ind med ideer. 

Socialrådgiverdage 2017:   Der var stemning for at deltage med en stand ved 
socialrådgiverdagene. Dels for at lave lidt reklame for vores faggruppe, men også for at gøre lidt 
opmærksom på os selv og vores arbejde i retspsykiatrien. Der var opbakning til at faggruppen 
betalte for 2-3 medlemmer kunne tage af sted og at der, hvis muligt søges penge til dækning af 
deltager gebyr via aktivitetspuljen. Tommy og ElseMarie meldt sig til at tage af sted. 

Malingsliste: Opfordring til ( igen ) at det enkelte medlem selv skal sørge for at tilmelde og evt. 
rette kontakt info på malingslisten der ligger på Fag gr. hjemmeside.   

Faglig sparring: der var enighed om at der skal være plads til faglig sparring ifb med 2 dags 
seminariet. 

2. Dages seminar:  planlægges og afholdes af Glostrup og Klinikken, på Sjælland i starten af Maj 
mdr. 2017. 

Bortset fra punkterne valg og økonomi, blev generalforsamlingen indledt med Formandens 
beretning. Her blev der orienteret om de resterende punkter. 
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