Referat fra generalforsamling i faggruppen af socialrådgivere ansat
ved alkoholbehandling, afholdt den 2. november 2017 i Middelfart

Ad. 1: Ordstyrer var Ann Sofie Kristiansen
Referent: Kate Sørensen
Ad. 2: Bestyrelsens beretning:





Bestyrelsen har holdt 2 møder, hvor vi har planlagt denne temadag
Bestyrelsen har bestået af yderligere 2 suppleanter, hvoraf Line fra Odense
alkoholbehandling pt. er på barsel. Desuden Kristina, der har fået andet arbejde
udenfor faggruppens område og derfor ikke er suppleant længere.
Bestyrelsen har søgt 10.000 kr. fra DS til afholdelse af temadagen d.d.
Sidste år fik vi lov til at bruge et overskud fra 2016 til deltagelse den nationale
Alkoholkonference

Ad.3: Gennemgang af regnskab:
Vi har fået en grundbevilling fra DS på 43.600 kr. for de medlemmer, der er i faggruppen.
Herudover har vi fået en ekstra bevilling å 10.000 kr. til temadagen.
Der har været udgifter til bestyrelsens transport og forplejning ved møder
Udgifter til temadagen:
Dækkende udgifter til oplægsholder Niels Folmann, gaver til oplægsholdere og forplejning for
deltagere
Der er tale om et lille overforbrug på 1200 kr som vi tager med til 2018
Ad.4: Valg til bestyrelsen:
Valget startede med en orientering om hvad vi beskæftiger os med i bestyrelsen.
Det har været planlægning af temadag med generalforsamling, vi vil gerne forsøge at bruge
Dansk socialrådgiverforening til at få mere fokus på temaer om alkohol, evt. i fagbladet.
Desuden deltager formanden i faggruppen en gang årligt i et fællesmøde sammen med de
andre faggrupper i Dansk Socialrådgiverforening og vi har set på, om vi kan samarbejde med
andre faggrupper om fælles temaer.
Hvis muligt bidrager vi med viden og kommentarer til DS, når vi bliver spurgt i forhold til ny
lovgivning indenfor vores fagområde.
Kate Sørensen, Københavns Kommunes Rusmiddelbehandling, blev genvalgt til bestyrelsen
Lars Lau Utzon, Blå Kors Behandlingscenter i Tåstrup blev nyvalgt.
Ad. 5: Eventuelt
Bestyrelsen modtager gerne ideer til oplæg
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende:
Formand: Ann Sofie Kristiansen

Kasserer: Leila Rydborg
Bestyrelsesmedlemmer:
Birgit Blum Andersen
Carina Blomholt
Kate Sørensen
Lars Lau Utzon
Suppleant:
Line Bendt

