
                 
Referat af bestyrelsesmøde i Sektionen af Selvstændige 
Socialrådgivere, afholdt torsdag d. 9.august 2018  
på Buchwaldsgade 48 i Odense 
 

Afbud: Iben Pytlick, Mie Sidenius Brøner (suppleant), Charlotte 
Holmershøj (DS) 

Dagsorden 
1. ”Tjek ind” (Bordet rundt) / 45 min 
2. Valg af ordstyrer (Ea) / 5 min 
3. Dagsorden – punkter til eventuelt (Ea) / 5 min 
 
Orienteringspunkter 
4. Formanden orienterer (Ea) / 15min 
1. Referater  

- Der er enighed om at referenten gennemlæser det nedskrevet til godkendelse under 
mødet, under hvert punkt. Det er blevet besluttet at referatet fremsendes til 
bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter samtidig med det fremsendes til DS.  
 

2. Suppleantens status 
- Det har desværre ikke været muligt for suppleanterne at deltage grundet arbejde, og 

derfor er vi faktuelt 5 i bestyrelsen frem til næste generalforsamling.  
 
3. Status på regnskab og budget (Eva) /10 min 

- Der har ikke været nogen udgifter andet end frikøb 
 

4. Status på sektionens materiale (Ea) /5 min 
- Bestyrelsen ønsker så vidt muligt materialer opbevaret i DS lokaler i Odense.  
- Materialeliste tilknyttes dagsordnerne som standart punkt med opgørelse over anvendte 

materialer.  
 
 
7. Sommertræf på Bjørnø (Arbejdsgruppen) / 60 min 

- der er d.d. fremsendt opfordring til tilmelding på Facebook og mailinglisten.  
- der er d.d. besluttet at der skal være minimum 15 deltagere inklusive bestyrelsen ellers 

aflyses arrangementet 
- der afsættes 10.000 kr. til køb af materialer, hvis disse ikke skal bruges på Bjørnø, kan 

de bruges til efterårets arrangement 
 

1. Arbejdsgruppen giver status 
- der er klar til start 

 
 
Beslutningspunkter 
8. Retningslinjer for deltagelse i vores arrangementer (Lone) / 15 min 
1. Opfølgning på de ting der er sat i værk siden sidst 

- Der er en positiv tilgang til deling af informationer samt invitation til de andre 
faggrupper og sektioner vedr. relevante emner og temadage 
 

2. Hvad skal der ske nu? 
- Vi følger op på kontakt til de andre faggruppebestyrelser 

 
9. Hvordan ønsker vi at arbejde i bestyrelsen (Ea) / 40 min 
Arbejdsopgaver i bestyrelsen som resultat af vores vision: 



o Brev til faggruppe bestyrelser i forhold til at byde ind ved høringssvar – Iben laver udkast 
- Videreføres til næste dagsorden 
 

o Kontakt til kommunikationsafdelingen  
- Lone tager kontakt til kommunikationsafdelingen med henblik på at høre, hvilke artikler 

eller indlæg de kunne være interesserede i fra os 
 

o Formidlingen til vores egne medlemmer; 
Referat – nyhedsbrev (på mailinglisten Ea, Facebook Ea og LinkedIn 
Iben) 

- Ea følger op på om Susan har tildelt admin adgang til andre på LinkedIn  
 

o Det er et fast punkt på vores dagsorden at følge op vores værdisætning 
 
o Opgave til næste gang, hvor ligger min nysgerrighed? 

- På baggrund af en god debat er bestyrelsen bekræftet i at etik er et godt tema 
 
10. Generalforsamling 2019 (Tommy, Ea) / 20 min 
1. De overordnede rammer skal på plads 

- Generalforsamlingen afholdes i Odense  
 
 
11. Hvad gør vi med optagelsen fra temadagen om Persondataforordningen (Ea) / 10 
Min. 

- Ea skriver til deltagerne og får samtykke til at dele videoen. Ved samtykke får 
deltagerne videoen gratis og den resterende del af sektionen tilbydes at købe videoen 
for 50 kr.  
 

12. Faggruppekursus – hvem ønsker at deltage (Ea) / 10 min 
      - Iben skal spørges om hun ønsker pladsen, da ingen af dagens deltagere har mulighed for 
at deltage 
 
13. Sociale Medier (Tommy) / 30 min 
1. Fungerer LinkedIn-gruppen? 

- Har ikke været aktiv i 3 måneder 
 

2. Facebookgruppen 
- Der skal ryddes op således der kun er medlemmer der er selvstændige 

 
1. Nye medlemmer 

- Der kommer løbende nye medlemmer 
 
2. Skal vi moderere i indlæg? 

- Bestyrelsen fremsender opslag over Messenger og drøfter eventuelt behov for 
korrigering / fjernelse af opslaget, hvis der er noget der giver anledning til bekymring 
 

3. Opfølgning på punktet fra sidste gang 
     - På mødet fik vi sammen lavet opslag om, oprettelse af profil på Dansk 
Socialrådgiverforenings hjemmeside 
 
Diverse 
14. Eventuelt / 5 min 
      - Der var ingen punkter under evenruelt 
 
15. Evaluering af bestyrelsesmødet (Ea) / 10 min 
      - Vi er glade for samarbejdet i bestyrelsen og finder at vi har effektive møder, hvor vi når 
det vi skal hver gang 
 



Tak for i dag 
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