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REFERAT 
 

Kredsbestyrelsesmøde 
Fredag d. 14. juni 2019 

Kl. 8:00 – 12:00 
 

Fra kl. 12.30-14.00 drøftes Vi er Socialpædagogerne sammen med den øvrige kongres 

delegation og gæster fra kongressen 

 

1. Formalia 
  

1.1 Indkaldt: Deltaget Afbud 

Finn Harald Rasmussen X  

Poul Flack Jensen X  

Jacob Bøegh X  

Mona Køhlert X  

Birgitta Bojesen X  

Annette Madsen  X 

Jesper Larsen X  

Jeanette Stockholm X  

Susanne Kristensen X  

Carsten Buje Johannesen X  

Maja Kousgaard Frandsen X  

Britta Hedegaard X  

Kira Persson X  

1. supl. Michael Soulie X  
 

  

1.2 Godkendelse af referat fra mødet 
- KB møde d. 27. maj 

- Referatet er godkendt 

  

 



 

 

1.3 Godkendelse af dagsorden 
- Dagsorden godkendt 

  

1.4 Referat af FU 
- FU d. 11. juni 

- Der spørges ind til ansøgningen om psykologhjælp – der skal forsøges at få 

arbejdsgiveren til at betale for psykologhjælp, førend FU tager stilling til 

ansøgningen. 

  

1.5 Meddelelser 
- Ingen meddelelser 

  

2. Lukket møde 
  

3. Sager til behandling 
 3.1 Sagsfremstilling: Generalforsamlingen 

Forberedelserne omkring Generalforsamlingen er godt i gang og KB skal på 

mødet i dag tage stilling til følgende: 

- Stilling tage til fordeling af HB-pladser blandt valgte/medlemmer 

- Antal frikøbte 

- Størrelsen på KB 

- Tema GF i 2020 

- Stillingtagen til om man genopstiller: ”Formkrav” til kandidatur oplæg – 

ca. 2000 anslag 

Desuden er første udkast til den skriftlige beretning færdig, FU har desværre 

ikke nået at gennembearbejde udkastet helt. Desuden er det fremtidige arbejde 

blevet beskrevet  

 
Bilag: 
Beretning – første udkast 

Fremtidigt arbejde – samlet skrivelse 

 
Indstilling: 

- FU indstiller til at KB tager stilling til ovenstående punkter og at indholdet 

i den skriftlige beretning drøftes  

 
Behandling: 

- Birgitta fortæller om erfaringen med at være HB medlem. Det har været  

spændende og givet god mening, at der er én fra en arbejdsplads, men 

der er mange interesse timer i forbindelse med rejsetiden 

- Det har tidligere været kotyme, at kredsens 3 HB pladser fordeles mellem 

2 valgte og 1 fra en arbejdspladserne 

- Der bliver spurgt ind til om kredsen kunne kompensere for den 

manglende kompensation for rejsetid – det kunne udvide sig til også at 

omhandle koordinationsmedlemmerne i de faglige selskaber.   

 



 

 

- Som situationen er p.t., er der opgaver nok til 3 faglige sekretærer, hvor 

½ faglig sekretær varetager undervisning på TR uddannelsen og 

dimittendindsats 

 

- Der kunne træffes en anden beslutning om, at opgaverne bliver varetaget 

af ansatte frem for valgte 

- Der er en opfattelse af at samarbejdet mellem valgte og ansatte fungere 

fint 

- Der er også en erfaring fra ringeprojektet, hvor et medlem hellere vil 

betale mindre i kontingent, ved ikke at holde arrangementer og andre 

ting 

- Der har dog været en klar tilkendegivelse fra GF om at forsætte med 

fokus på faget m.m. 

 

- Minimum bør KB være på 5, det vigtigste er at bestyrelsen er bredt 

funderet og at der er tale om et ulige antal 

- Bred enighed om at bestyrelsen skal være bredt funderet (både fagligt og 

geografisk) og have en passende størrelse 

-  

- Maja overvejer ikke at genopstille; Kira, Michael og Susanne genopstiller 

ikke; Birgitta, Jeannette, Britta, Jesper og Carsten genopstiller 

- Der er et par FTR der har givet tilsagn om at ville opstille 

- Vigtig at man som KB medlem løfter sig op i helikopterperspektiv og 

varetager SLs interesse på tværs 

- Det er vigtig at vi får informeret ud omkring KB-arbejdet, så eventuelle 

kandidater kan få et indblik i hvad KB-arbejdet indebærer – evt. med et 

interview af et medlem, der lægges på FB eller infomøder – skriftlig 

beskrivelse af arbejdet 

- I forbindelse med selve valgprocedure på GF – pas på ikke at ”trætte” 

deltagerne på GF ved at foretage en mundtlig præsentation, der gentage 

det der allerede er skrevet i GF-materialet. 

 

- Første udkast til beretningen løbes igennem 

 

- Fremtidigt arbejde løbes igennem 

 

- Et vigtigt emne der skal italesættes, er at der næsten ikke bliver slået 

stillinger op på 37 timer 

 
Beslutning: 

- Fastholder en anbefaling om fordelingen af HB poster med 1 fra praksis 

og 2 valgte, samt at der arbejdes med at få kompensation for rejsetiden 

- FU vil drøfte om der skal være en form for lokal kompensation for 

rejsetiden. 

- KB vil indstille til GF, at der forsat skal vælges 3 faglige sekretærer 

- KB vil indstille til GF, at KB forsat skal være på 13 personer 

- FU vil arbejde videre med en form for præsentation af KB arbejdet, så det 



 

 

forhåbentlig kan tiltrække kandidater 

- KB vil indstille til GF, at der holdes en Tema-GF med minimums 

dagsorden i 2020. Punkterne:Regnskab 2019 og budget 2021 behandles 

på tema GF 

- Beretningen tilføjes enkelte kommentarer, FU arbejder videre med 

teksten. På september mødet, vil den skriftlige beretning blive 2. 

behandlet 

- FU arbejder videre med det fremtidige arbejde. Bemærkningen om 

stillinger på deltid/fuldtid, vil blive medtages i det skriftlige materiale og 

vil ligeledes være et anliggende for den ny bestyrelse. 

 

 

 3.2 Sagsfremstilling: Henvendelse fra senior sektionen 
Kredsen har modtaget vedlagte henvendelse fra senior sektionen. 

Seniorsektionen påpeger det uhensigtsmæssige i den korte responstid der gives, 

hvis en udmeldelse af forbundet skal ændres til medlemskab af seniorsektionen. 

  

Der har været rettet henvendelse til medlemsafdelingen, der bekræfter 

nedenstående procedure, som sektionen beskriver. Der er, fra 

medlemsafdelingen, givet tilsagn om at fristen på de 7 dage er kort og den kan 

evt. forlænges, dog er medlemsafdelingen påpasselig på ikke komme til at 

opkræve et ekstra måneds kontingent – hvilket kan risikeres, hvis fristen for en 

tilbage melding forlænges. 

 

Hvis senioren ikke reagere inden for fristen, meldes vedkommende ud af SL, og 

kan ikke blive medlem igen jf. vedtægterne 

 
Bilag: 
Henvendelse og eksempel på mail til medlemmer, der melder sig ud pga. 

arbejdsophør grundet penionist eller efterløn 

 

Indstilling: 
- FU indstiller til at KB drøfter problemstillingen  

 

Behandling: 
- Ærgerligt, at hvis man forpasser fristen på de 7 dage, at så er man ”ude” 

og kan ikke blive medlem igen 

- Hvis der skal ændres i muligheden for at blive medlem igen kræver det 

en vedtægtsændring 

- TR bør være opmærksom på at huske at oplyse at medlemmer om 

muligheden for seniormedlemskab, når de overgår til efterløn/pensionist 

tilværelse 

- Medlemsafdelingen oplever ikke mange henvendelser på den baggrund 

- Muligvis er der mange potentielle seniormedlemmer. 

 
Beslutning: 

- KB afventer ændret formulering fra medlemsafdelingen og ser frem til at 



 

 

fristen kan blive forlænget 

 

 

 

 3.3 Sagsfremstilling: Servicedeklaration Familieplejerne 
Hver kreds har egen service deklaration, der beskriver hvilke problemstillinger 

familieplejerne kan få hjælp til og hvilke der kan ydes rådgivning om.  

 

Fra Forbundets side er der rette henvendelser til alle kredse, om få et ensrettet 

Servicedeklaration. (Kredsene har i store træk leveret samme ydelse, men 

formuleringen i de lokale servicedeklarationer har være forskellige)  

 
Bilag: 
Nuværende servicedeklaration for familieplejerne 

Forslag om ny servicedeklaration 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at Kreds Sydjyllands tager den nye servicedeklaration i brug, og 

evt. får den tilrettet med kreds Sydjyllands logo 

 
Behandling: 

- Jacob orienterer om bevæggrundene for ny servicedeklaration 

- Servicedeklarationen udmunder fra en drøftelse i udvalg for 

familieplejeansvarlige 

 
Beslutning: 

- KB godkender at kredsen fremadrettet bruger den nye servicedeklaration 

 

 

 3.4 Sagsfremstilling: Udpegning af nyt koordinationsmedlem 
Kreds Sydjyllands nuværende koordinationsmedlem til faglig selskab for 

marginaliserede mennesker med sindslidelser er udtrådt af udvalget og der skal 

udpeges en blandt fra kredsens medlemmer 

 

Bilag: 
Ingen 

 

Indstilling: 
FU indstiller til, at KB giver FU bemyndigelse til, at lokalisere relevante 

medlemmer og forhøre sig om interesse for at komme i udvalget – skulle der 

være et medlem, som KB kender til, der kunne være relevant modtages forslag 

gerne 

 
Behandling: 

- Der er ønske om at få et medlem, der er ”tæt på” kredsen. Dvs. at der 

først eftersøges blandt KB medlemmer og dernæst i FTR/TR-kredse 

- Birgitta oplyser at hun også trækker sig  



 

 

 
Beslutning: 

- KB giver FU bemyndigelse til at finde egnede koordinationsmedlemmer 

 

 

 3.5 Sagsfremstilling: Medlemsopkald 
 

I forbindelse med opkaldene skal der planlægges med en del eftermiddage – 

hvordan får vi planlagt dagene, så flest kan deltage? 

Hvilke dage passer bedst? – og vil opringning efter et KB møde være i orden, 

eller vil KB hellere ind på en anden dag 

 

Bilag: 
Ingen 

 

Indstilling: 
FU indstiller til at ovenstående drøftes 

 

Behandling: 
- Der var lidt kommunikative udfordringer i forhold til sidste planlagte 

opringning. Hvilke betød at vi gik ”skævt” af hinanden 

- Fra enkelte lyder det, at opringningen helst skal være i forlængelse af et 

KB-møde, mens andre er også fleksible i forhold til eftermiddage 

- Det kan være lidt problematisk at ringe hjemmefra med eget nummer 

 

 
Beslutning: 

- FU sender forslag til mulige datoer ud, hvor der kan planlægges med 

opringning fra kl. 16 og derefter – samt fastholder at der ringes efter KB 

mødet d. 9. september. 

- Vi holder fast i at det er et fælles projekt, og derfor foretages opkaldene 

fra kredskontoret  

  

 

4. Hovedbestyrelse 
 Punkter fra Hovedbestyrelsens dagsorden til behandling eller 

orientering. Ønsker der andre punkter behandlet meddeles dette  ved 
mødet start 
 

 5.1 

 

 

HB punkt: 1. behandling af analyse af opgave- og ressourcefordeling 

mellem Forbundssekretariatet og kredse i Socialpædagogerne 

 

Kommentar fra KB: 

Forventer mulighed for at tage en reel diskussion på HB mødet 

 

 

 5.3 HB Punkt: Budgetforudsætninger og rammer 2020 



 

 

 

Kommentar fra KB: 

Kredstilskuddet, som HB kommer frem til, skal indarbejdes i forslag til budget 

2019 

 

 

 5.5 HB Punkt: En samlet studieindsats og lokal dimittend projekt 

 

Kommentar fra KB:  

Ingen kommentar – tages til efterretning 

 

 

 5.6 SLA-HB: Overordnede retningslinjer for administration af 

Socialpædagogernes A-kasse 

 

Kommentar fra KB: 

Ingen kommentar – tages til efterretning 

 

 

 5.7 HB punkt: Kodeks for ansvarlig brug af medlemmernes kontingent 

kroner 

 

Kommentar fra KB: 

Ingen kommentar – tages til efterretning 

 

 5.9 HB punkt: Evaluering af faglige selskaber 

 

Kommentar fra KB: 

Der sker stor udskiftning blandt medlemmerne 

Faglige selskaber bør ikke lægges sammen, men måske have et tættere 

samarbejde, hvor der er fælles interesser 

Lederne vil formodentlig også have et fagligt selskab 

 

 

 5.11 HB Punkt: Vi er Socialpædagogerne – status (og genopfyldning af 

initiativpuljen) 

Til behandling af dette punkt har KB inviteret den øvrige kongres delegation og 

de gæster, der var inviteret med på kongressen. 

 

Ud fra et kort oplæg om status, drøftede deltagerne nedslags punkter, forslag til 

fremtidige initiativer m.v. 

 

- Synlighed på uddannelsesstederne overfor de unge, så der kommer gang 

i fødekæden 

- Synlighed på arbejdspladserne – godt i gang og godt med 

medlemsopkald 

- SL kan få skyld for ikke at være synlig i den offentlige debat – det bør 



 

 

indtænkes, hvor (det lokale) ”krudt” bruges bedst – men synlighed er en 

svær størrelse 

- Instagram eller små video med statement 

- Mødet mellem mennesker er også vigtig 

- En arbejdsplads lånte kredskontoret og fik et lille oplæg – god ide 

- Konceptet om at komme ud og holde oplæg er på plads – men 

bevidstheden ude på arbejdspladserne er måske ikke tilstede. Bruger 

arbejdsplads besøgene til at promovere vores andre tilbud om oplæg – 

etik, arbejdstid m.m. 

- De sociale medier er en platform til de unge – det skal ikke underkendes 

- Fritiden er vigtig – så derfor vil de ikke komme til fredagsbar, men en 

opringning vil kunne nå de unge 

- De unge bliver bombarderet med input – derfor skal SL være aktiv og 

opsøgende. Vi skal være kreativ og aktiv. 

- ”Lån en socialpædagog” – formidle en erfaren socialpædagog til de 

studerende, når de skriver bachelor opgave 

- De unge går meget alene, de unge higer efter erfaring  

- De unge er meget sociale – få skabt et fællesskab 

- Retfærdighed er bedre end solidaritet ved de unge 

- Målrettet arrangementer – temamøder 

- De unge skal vide hvad de får for kontingent kronerne 

- Vi skal oversætte til de ”unges sprog” 

 

5.  Sager fremkaldt af udviklingen 
  

6. Økonomi - udgår 
  

7. Tema - udgår 
  

8. Kommunikation til omverden – herunder hjemmesiden 
  

9. Orientering 
 Referater fra sektions- og udvalgsmøder 

 TR udvalget 

 Pædagogisk udvalg 

 Senior udvalg 

 Familieplejenetværk 

 Ledersektionen 

  

m.v.h. 

Finn Harald Rasmussen 

Kredsformand 

Anne-Dorthe Jeppesen 

Kontorleder 

 


