
 

Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere                  

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde mandag d. 19.marts 2018 

Fremtidsfabrikken Svendborg, kl. 10-16 

Afbud: Ingen 
 

1) Dagsorden godkendt. Ordstyrer Eva og referent Iben  
 

2) Tjek ind bordet rundt – hvor er vi henne hver især i egen praksis? 
 

3) Orienteringspunkt: 
Ea orienterer; ønsker om at vi får skabt et ”produkt” som bestyrelse. 
Ea inviterer til at vi kan drøfte og forhandle ”positioner” projektlederen, den skrappe 
formand osv. Vi ønsker et åbent dialogisk samarbejde. 
Ea har haft møde med Charlotte Holmershøj fra DS. Charlotte ville gerne have været 
med i dag, men presserende lockout sætter dagsorden pt. Så vi får glæde af Charlotte 
en anden gang. 
 

4) Budget: tilbage for 2018; 120744,48 kr. tilbage pr 16 marts 
Mindre forbrug på 10.000 jf. budget til generalforsamling. 
Frikøbsblanketter skal hentes på hjemmesiden, og frikøb samt transport skal indsendes 
på e-mail til Eva senest 8 dage efter hvert møde. 
Eva sender linket frem til DS. 
- Aftale: Økonomi og budget på som fast punkt på dagsorden hver gang. Eva sender 
budget osv. ud før møderne fremadrettet. 
Regning for lokale i dag fremsendes til Eva eller Helle ved DS 
 

 

5) Evaluering af generalforsamling: 
Sted og forplejning: Udmærket. Godt med fed location. Måske kunne vi bruge stedet 
lidt mere. Ok forplejning, men ikke den store ”forkælelse”- prismæssigt ikke så 
forskelligt fra andre steder med bedre forplejning. 
Tidsforbrug: God tid til punkter og networking. 
Oplæg: Sjovt og spændende, ikke lige relevant for alle. 
Vi kan overveje at sætte ekstra tid af til networking. Overvejelser på rammen for dette. 
Vi kunne ønske os flere medlemmer havde mulighed for at deltage. 
- Vi opsummerer og der er fin tilfredshed med generalforsamlingen.  
- Vi vil tænke mere kvalitet næste år- med tanke på mindreforbruget for 2018. 
 

6) Opsamling 2017: 
Bestilt og ankommet ny brochure karrusel (mistet på socialrådgiverdage) 
Ea pakker ud og afprøver- med som punkt på næste møde og laver optælling af 
materialer til næste gang. 
Hvor er vores Roll Up?  
- Aftale: Ea medbringer materialeliste til næste gang. 
 



7) Artikel til fagblad. 
Ea og Birgitte var på kursus 2017- og startede som en del af kurset en artikel til 
fagbladet… 
-Aftale, at vi som bestyrelse i fællesskab udarbejder artikel til fagbladet. Kommer på 
senere. 
 

8) Forslag til repræsentantskabsmøde i november. Evt. forslag inden 8 august. 
Vi sætter punktet på til næste dagsorden, så vi hver især kan overveje evt. forslag. 
Formandsmøder. 
Ea skal til møde med alle formænd for faggrupperne i maj.  
 

9) Gruppebillede: Vi tager billeder i middagspausen 
 
Beslutningspunkter: 
 

10) Suppleanter er traditionelt ikke inviteret med på de enkelte bestyrelsesmøder. 
Vilkår for dækning af frikøb osv.er forskellig fra ordinære medlemmer og suppleanter.  
-Aftale: Vi fortsætter med rammen for 2017, uden invitation til suppleanter. 
 

11) Hvordan ønsker vi at arbejde i bestyrelsen? 
 
Referat: Det aftales at Tommy skriver referat hver gang. Referent og formand 
godkender referatet, inden det lægges ud til medlemmer. 
Vi vil arbejde med Nyhedsbreve til medlemmerne ved at have fokus på Highlights –De 3 
vigtigste ting, der er kommet ud af bestyrelsesmødet i dag. Disse kan herefter 
publiceres f.eks. på facebooksiden. 
 

12) Møde-Geografi 
Der er gratis lokaler ved DS i KBH. Det kan give mening at holde møderne derinde, da 
det kan fremme vores mulighed for at få besøg af Charlotte H, næstformand og 
formand. 
Lokalerne i Svendborg kan lånes gratis, eftersom Susan har lokaler her. 
Fra kl. 10.00 eftersom flere har lang transporttid, men erfaring med at det i 2017 har 
været svært at nå dagsorden. 
Odense er også en mulig lokation i forhold til at invitere Charlotte H ind. 
Iben har adgang til lokaler i Odense. 
- Aftale: Møde næste gang er kl. 9.00 i Odense. Iben booker lokaler.  
- Vi skifter mellem Svendborg og Odense 

 

Proces ved Ea: Hvad er vi optaget af som bestyrelse- Hvad skal være vores bidrag til 
medlemmerne? 
Fagligt fællesskab 
Fokus på at påvirke (politisk) holdninger og udvikling 
Deler vores viden som faglige eksperter som selvstændige socialrådgivere. 
Det afføder følgende opgave: 
At melde budskabet ud til DS – til medlemmer 
Hvordan: 
I fagbladet- seneste nyt 
Facebook siden 
Hjemmesiden 



Hvem? Aftales fra gang til gang. 
Tommy er ansvarlig for Facebook. 
 

Uddybning: 
Omsæt til konkrete handlinger.  
- Aftale: Vi aftaler at punktet sættes på dagsorden næste møde 

 

13) Året der kommer: 
 
A) Samarbejde med andre faggrupper om arrangementer 
F.eks. at vi kan slå os sammen med en faggruppe. Her opstår spørgsmål om hvor 
mange faggrupper hvert enkelt medlem i DS kan være medlem af. 
 
Drøftelse om tema for et arrangement:  
- Kommunal/privat socialrådgiver- Faglighed- Fælles Mål – Modstand. Måske stof til en 
temadag senere. 
- Lave /opfinde arrangementer sammen 
- Tilbyde pladser(byttehandel) til hinandens arrangementer. 
- Forslag… Kunne vi invitere til skrivekursus for selvstændige med afsæt i de 
skrivekurser, der kører i DS lige nu. 
 
B) Spørgsmål fra et medlem: Er vi i sektionen optaget af Persondataforordning?  
Kunne det være tema til et kommende arrangement for vores medlemmer? 
Aftale: Lone og Tommy i arbejdsgruppe, der invitere til ½ temadag inden udgangen af 
uge 17. 
Arbejdsgruppen beslutter sted, forplejning, tidsramme, oplægsholder inden for et 
budget på 10.000 kr. + moms og deltagerbetaling. 
Såfremt budgettet skrider- e-mail rundt til bestyrelsen. 
Deltagerbetaling: 250 kr. pr person. 
 
C) Etik. Temaet for 2018 er Etik 
Hvad betyder DS ‘professions etik for Selvstændige socialrådgivere? 
Hvordan arbejder vi med Etik i vores sektion? 
 
Aftale: Vi vil fordybe os i Etik på Bjørnøseminaret? – 24/25 august 
Der nedsættes en arbejdsgruppe; Eva, Susan, Iben, Lone 
Rammen:  
Budget: 36000 kr.+ deltagerbetaling til lokale, forplejning ved det lokale firma(Kirsten) 
Datoer er sat. 
 
D) Temadag i Etik 
Vi laver en temadag i efteråret, hvor vi inviterer andre faggrupper med ind i 
drøftelserne om Etik? 
Aftalt dato:3 oktober 2018 
 
Skrivekursus fra DS kombineret kan evt. kombineres med præsentation af hinanden 
som selvstændige socialrådgivere 
 
Julefrokost: 



På til næste bestyrelsesmøde. Ea tænker tanker. Eva kigger budgettet. 
Dato: 30.11.2018 
 
Dato for generalforsamling. 
Organisatorisk giver det mening i januar: Dato er aftalt til tirsdag d. 29.1 2019 
Der nedsættes en arbejdsgruppe senere på året, der rammesætter Generalforsamling. 
Vi er opmærksomme på at der kan skabes plads præsentation af hinanden. 
 

14) Digital Strategi 
Overordnede tanker om formål og rammer for nedenstående: 
Det kræver tid og opgaven skal plejes af os. 
 
Facebook: Tommy er ansvarlig for siden. Accepterer nye medlemmer og invitere dem til 
at skrive om sig selv. 
Det aftales, at medlemmer i gruppen: Er medlemmer der er meldt ind i Sektionen for 
selvstændige socialrådgivere. 
OBS: Vi tagger ikke Charlotte H. 
LinkedIn profil: Formål: synlighed for nye medlemmer, Mulighed for politisk synlighed. 
Drøftelse. 
Hjemmesiden: Passes af DS. Vi kan gøre opmærksom på ændringer osv. 
Obs: billeder til hjemmesiden på os i bestyrelsen. Ea har taget billeder og sender dem 
videre. 
 
Aftale: 
- Vi afprøver at oprette og drive en side for selvstændige socialrådgivere på LinkedIn. 
Det tages op til evaluering i slutningen af året, om siden skal fortsætte. Susan og Iben 
er administratorer 
 
-Digital strategi skal være et fast punkt på dagsorden fremadrettet, hvor vi kigger på 
tiltaget ud fra formål og etik. Vigtigt at siden ikke bliver en salgsside/profileringsside for 
vores virksomheder. 
 
 

15)  Diverse. Lock Out drøftes. Ingen tiltag. 
 

16)  Evt. Ikke noget til punktet. 
 

17) Evaluering af bestyrelsesmødet 
 
Hvad skal med ud i nyhedsbrevet: 
Årets datoer – Ind som begivenheder på Facebook, I vil modtage invitationer. Tommy 
opretter som begivenhed. 
Vi arbejder på at skabe fælles værktøjskasse 
Info om at der kommer en LinkedIn side 
Mission/vision for bestyrelsens år skal med. 
Ea sender første nyhedsbrev ud. 
 
Ea: Vil gerne fortsætte med dagsorden i samme ramme- tidsstyring osv. 
OBS på flere pauser 
Godt at der er sat navne på punkterne. 
Dagsorden kommer ud lidt før mødet næste gang. 


