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Referat fra generalforsamling i kreds Storstrøm d. 27. september 2016 
 

Velkomst v/ kredsformand Lisbeth Schou, der bød velkommen til medlemmerne og til 

gæsterne, Anders Ellegaard, næstformand i 3F Sydsjælland, Lise Petersen, Jan Vium, 

kredsformand i kreds Midtsjælland, Charlotte Jensen, medarbejder i medlemsteamet i SLC, 

Janne Rubin, jobkonsulent i SL, Maria Rørbæk, journalist fra Socialpædagogen, SLC, Marie 

Sonne, forbundsnæstformand i SL. 

 

Derudover præsenterede Lisbeth Schou de fremlagte kort, der gjorde opmærksom på 

kommende arrangementer samt postkort, hvor medlemmerne kunne skrive en besked til 

kredskontoret. 

 

54 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

1.  Valg af dirigenter: 

 Anders Ellegaard og Lise Petersen blev enstemmigt valgt. 

 

2. Valg af referenter: 

 Lene Jørgensen og Lene Kristensen blev enstemmigt valgt. Herudover blev Ulla  

 Houldcroft valgt til at gennemlæse det færdige referat. 

 

3.  Valg af stemmetællere: 

Niels Paaskesen, Bettina H. Larsen, Lone L. Kimer blev enstemmigt valgt. 

 

Dagordenen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

4. Kredsbestyrelsens beretning v/Lisbeth Schou: 

  

Anders Ellegaard takkede for samarbejdet i LO regi og fortalte om OK dækning og  

om hvor vigtigt det er, at vi bruger fællesskabet til at tegne flere overenskomster. 

Henviste også til Facebooksiden: Næstved er OK.   

 

 Kommentarer til beretningen: 

  

 Gitte Olsen: 

Spørger ind til medlemsundersøgelsen, som Lisbeth omtaler i beretningen? Hvad  

viste den og hvad er SL blevet klogere på? 

  

 Lisbeth Schou: 

Det er en medlemsundersøgelse, der har fundet sted 2 gange. Medlemmerne er  

blevet spurgt om hvad de mener om SL. Der er 4 parametre, vi er blevet målt på: 

Omdømme, image, engagement og udbytte. Kredsbestyrelsen har arbejdet videre 

med resultatet. Undersøgelsen gik bl.a. på:  

Hvordan bliver medlemmets henvendelse til kredskontoret modtaget?  

Kredskontorets telefonbetjening?  

Hvem og hvordan tager kredskontoret imod medlemmer? 
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Resultatet er, at vi har fornyet vores spørgeteknik, så vi sikrer, at medlemmerne 

har fået svar på deres spørgsmål. Samtidig bliver der oplyst om andre relevante 

emner ift. medlemmets henvendelse, f.eks. arrangementer, tilbud mm. 

Synlighed: Vi sender et nyhedsbrev ud 4 gange om året og vi har oprettet en 

Facebookside, Socialpædagogerne Storstrøm, for at ramme mere bredt og være 

mere tilgængelige. 

Vi afholder flere faglige medlemsmøder og tager ud på flere arbejdspladsbesøg. Vi 

er proaktive ved at komme i dialog med politikere og embedsmænd i kommuner 

og region. 

Der var ca. 300 ud af 3000 medlemmer, der besvarede undersøgelsen, så 

fremover vil vi orientere bredere for at få en mere kvalificeret undersøgelse. 

Kredsbestyrelsen er i gang med Projekt medlemskontakt, hvor de ringer til vores 

medlemmer og stiller spørgsmål ud fra et spørgeskema. 

 

Klaus B. Jensen: 

Talte om det fri fagforeningsvalg mellem BUPL og SL. Samarbejdet med den 

lokale BUPL afdeling er godt, men på højere plan i BUPL er det gået lidt i stå. 

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Hilsningstale fra forretningsudvalget i SLC v/Marie Sonne: 

SLC vil arbejde på at styrke samarbejdet med samarbejdspartnere og dem, som 

ikke er samarbejdspartnere. De vil være mere proaktive i forhold til at gå i dialog 

med politikkerne samt kontakt til kredsene og kredsmedlemmerne. 

Vi er en løsningsfagforening, men ikke ukritisk, hvorfor dialogen med politikkerne 

ligger os meget på sinde. 

 

5. Kredsens regnskab v/Torben Feldskov: 

  

 Regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

6. Indkomne forslag: 

 Der var ikke indkommet forslag til årets generalforsamling. 

 

 Hilsningstale fra Jan Vium, kredsformand i kreds Midtsjælland. 

 

7. Fremtidigt arbejde v/ Lisbeth Schou: 

 På kongressen til november skal vi drøfte nedenstående fokuspunkter. 

 Vi skal: 

 I den kommende periode arbejde for til stadighed at forbedre vores service 

til medlemmerne ved bl.a. at sikre løn og ansættelsesvilkår. 

 Gennemføre projekt medlemsservice og efterfølgende handle på 

resultaterne fra undersøgelsen. 

 Planlægge og gennemføre en række medlemsarrangementer, som sætter 

fokus på faget og arbejdsmiljøet. 

 Understøtte tillidsvalgte og ledere i TRIO-samarbejdet med det mål, at 

sikre et sundt arbejdsmiljø. 

 sammen med fællestillidsrepræsentanterne sætte fokus på det sociale 

område, og arbejde for større politisk indflydelse i kommuner og region. 

 Gennem dialog med kommunerne forbedre familieplejernes vilkår for 

arbejdet med anbragte børn. 
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 Oprette netværk for arbejdsmiljørepræsentanterne. 

 Afsøge nye arbejdsområder for socialpædagoger og sætte fokus på den 

socialpædagogiske faglighed i forhold til disse arbejdsområder. 

 Sætte fokus på ledersektionen og samarbejdet med kredsens ledere. 

 

Heidi Kania: 

Familieplejekonsulenter – hvad med dem? Tænker I dem ind i samarbejdet ift. 

familieplejerne? 

 

Lisbeth Schou: 

Vi er nødt til også at tænke familieplejekonsulenterne ind i det daglige arbejde og 

i vores henvendelser til det politiske niveau. Kredsen har tidligere haft planlagt 

møder mellem familieplejere og familieplejekonsulenter. 

 

Niels Paaskesen: 

Du taler om politisk indflydelse i kommuner og region. Hvad er vores ambitioner? 

Hvad er kredsens strategi? 

 

Lisbeth Schou: 

Vi har mange kontakter, både hos politikere og embedsmænd og vi skal stadig 

benytte os af disse netværk.  

 

Annelise Juhl: 

Jeg er nysgerrig på netværk. Der er mange arbejdspladser uden 

tillidsrepræsentanter – hvordan får man fat i de medlemmer? Og hvad med de 

AMR´ere, der ikke er SL´ere? 

 

Kirsten Severinsen: 

Samme spørgsmål som Annelise. 

 

Tina Hansen, faglig sekretær: 

Alle arbejdsmiljørepræsentanter bliver indkaldt til en AMR introsamtale med faglig 

konsulent Sonja Sørensen. Det er en succes. 

Der bliver afholdt et møde i efteråret, hvor vi vil danne netværk for AMR´ere. Her 

vil der også komme en spændende oplægsholder. 

Vi spørger AMR`erne, hvad de har brug for. Vi vil lytte til, hvad de kunne tænke 

sig ift. netværk for at støtte dem mest muligt. Det er en balance mellem 

medlemmer og ikke-medlemmer. Vi prøver at synliggøre, hvad vi kan tilbyde og 

hvor vi gør en forskel som fagforbund. Vores tillidsrepræsentanter ved godt, at de 

kan trække på SL, men det er ikke alle arbejdsmiljørepræsentanter, der ved det. 

 

Jens Henrik Larsen: 

Der er nogle arbejdspladser/kommuner, der mener, at det ikke er en 

fagforeningsopgave at uddanne arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Tina Hansen: 

Det er meget forskelligt rundt omkring. Ved at komme med et program, kan vi 

synliggøre et godt supplement til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, vi kan 

yde til AMR´erne. 

 

Klaus B. Jensen: 
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Vi skal understøtte TRIO – samarbejdet. Vi vil styrke arbejdsmiljøet. Vi skal holde 

os for øje, at der er mange der er ofre for stress. Stress bliver ikke taget alvorligt 

nok, så er det nemmere med et lårbensbrud. 

Mange steder bliver der trukket på skulderen af stress. Den enkelte bliver 

beskyldt for at være for dårlig til at prioritere sine opgaver. Der bliver ligefrem 

udbudt kurser i robusthed.  

 

Fremtidigt arbejde blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

8. Kredsens budget v/Torben Feldskov: 

   

 Niels Paaskesen: 

Spørgsmål til posten lønbudget: Hvad ligger bag fremskrivningen på de  

kr. 400.000,-? 

 

 Torben Feldskov: 

 Det er udmøntning af overenskomstperioden samt indeksreguleringen,  

 der er slået igennem. 

 

 Jens Henrik Larsen: 

 Der står udgifter med plus og indtægter med minus. 

  

Torben Feldskov: 

 Bekræftede at de + kr. 422.000,- er et budgetteret underskud. 

 

 Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

9.  Fonden til støtte for den gode arbejdsplads: 

 Der var ikke indkommet nogen indstillinger til årets generalforsamling. 

  

 Medlemmerne blev mindet om at have det i tankerne til næste år. 

 

10. Evt.: 

 Lisbeth Schou takkede forsamlingen for deltagelsen. 

   

 

 


