Dato:
Ref.:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I LEDERSEKTIONEN DEN
31. AUGUST 2016
Tid:
Sted:

12.00-15.00
Birk Centerpark

Indkaldte:

Susanne Østergaard
Tina Boel
Bo Christensen
Linda Nørgaard Fraværende
Peter Sandkvist
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Opfølgning på referat fra 4. april 2016
Bilag:
1.1 referat
Beslutning:
Der er ikke noget nyt ift til tidligere rejste problemstilling
med at mellemlederstillinger ikke bliver besatte. Dog ønsker
bestyrelsen, at lederstillinger og sammensætningen af lederniveauet kan være et fokus i kommende aktiviteter.
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Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
OK
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Orientering ved alle
Beslutning:
 Der bliver snakket meget om samskabelse i kommunerne (dette kunne være et tema på et kommende
bestyrelsesmøde eller medlemsmøde).


Der er fokus i kommunerne på, hvordan kan/skal ledelse struktureres f.eks. selvledelse, selvstyrende teams osv (dette kan evt. sættes på til et kommende
bestyrelsesmøde eller medlemsmøde).
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Nyt fra kredsen


Der er generalforsamling den 29. september. GF er
med mimimumsdagsorden, hvilket betyder at der ikke
er skriftlig beretning eller ordinære valg på dagosrden. Der skal dog vælges suppleanter til kongresdelegation samt til kredsbestyrelsen og bestyrelsen opfordres til at opfordre kandidater til at stille op.



Nye medlemsmøder for efteråret er udkommet for efteråret 2016. Der opfordres til at alle gør en indsats
for at gøre møderne kendte rundt omkring.

Lederkonferencen 22.9.2016
Bilag:
5.1 Medlemsmøde for ledere
Bemærkning:
Vi tager en drøftelse af den planlagte lederkonference som vi
afholder i samarbejde med kreds Østjylland.
Indstilling:
Til drøftelse
Behandling:
Der er 19 tilmeldte fra Midt- og Vestjylland og der bør gøres
en indsats for at få nogle flere til at deltage.
Beslutning:
 Der undersøges om der er sendt reminder ud.
 Der undersøges, hvor mange der er tilmeldte fra Østjylland.
 Ledersektionens bestyrelsesmedlemmer gør reklame
for konferencen i deres ledernetværk.
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Kompetenceudvikling
Bemærkning:
Ved sidste sektionsbestyrelsesmøde, 4.4.2016 blev der besluttet, at der skulle følges op på det der handler om kompetenceudvikling for ledere iht. det der er besluttet i det fremtidige arbejde.
I referatet fra april står der:
”Kompetenceudvikling for ledere herunder ”Førlederkurser”
for ledertalenter tages op på augustmødet”.
Indstilling:
Kompetenceudvikling for ledere drøftes med henblik på om
ledersektionens bestyrelse ønsker at der skal sættes aktiviteter i gang i kredsen.
Behandling:
Bestyrelsen mener ikke, at kunne igangsætte aktiviteter på
dette område og derfor foreslås der at sætte emnet på
standby. Der ønskes at bestyrelsen fokuserer indsatsen på
arbejdsmiljøområdet.
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Området er dog vigtigt fordi der er tegn på at der ansættes
færre ledere med socialpædagogisk baggrund.
Beslutning:
Der besluttes, at der ikke lige nu opstartes aktiviteter på området, men der fastholdes fokus og opmærksomhed på problematikken og hvis der fremkommer nye vinkler kan bestyrelsen genoptage punktet.
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Lederpakken
Bilag:
7.1 Kontaktpersonfordelingen i ledersektionen
7.2 Tjekliste ved kontakt til nye ledere
Bemærkning:
Fra sektionsbestyrelsesmødet 4. april 2016:
Lederpakken skal i perioden evalueres og videreudvikles i
den kommende periode.
Indstilling:
Ledersektionen drøfter både indhold og fremgangsmåde ift.
den igangsatte aktivitet ”lederpakken”.
Behandling:
Der er positive tilbagemeldinger fra dem der har været i kontakt med nye og gamle medlemmer.
Det er en vigtig aktivitet der både er med til at fastholde dem
der allerede er medlemmer samt gøre opmærksom på Socialpædagogernes værdi overfor dem der ikke endnu er medlemmer.
Der skal frem til årsmødet findes kontaktpersonafløser for
Ulla Bloks kommuner.
Beslutning:
Bo er kontaktperson for Ikast-Brande kommune.
Tina er kontaktperson for RKSK kommune.
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Landsledersektionen
Bemærkning:
Ulla Blok er ikke længere leder og derfor ikke en del af ledersektionen. Ulla var Midt- og Vestjyllands repræsentant i
landsledersektionen og derfor skal ledersektionens bestyrelse
udpege et nyt medlem.
For sammenhængskraften i organisationen vil det være hensigtsmæssigt at det er sektionens formand der udpeges til
landsledersektionen.
Indstilling:
Susanne Østergård udpeges til landsledersektionen.
Behandling:
Beslutning:
Bestyrelsen følger indstillingen om at Susanne Østergård
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udpeges til landsledersektionen.
Peter meddeler sekretariatet at Susanne er udpeget.
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Ledersektionens Årsmøde 2017
Bemærkning:
Der er nedsat en arbejdsgruppe vedrørende årsmødet 2017
men gruppen har endnu ikke holdt møde. Der er behov for at
ledersektionen fastlægger et tidspunkt på hvornår næste års
årsmøde skal afholdes. I henhold til vedtægterne skal årsmøde afholdes i januarkvartal.
Herudover skal vi redefinere, hvordan gruppen skal ”arbejde”
fremadrettet.
Indstilling:
Der fastsættes en dato for årsmødet 2017 og vi drøfter behovet for en arbejdsgruppe.
Behandling:
Beslutning:
6. marts 2017 er dagen for næste årsmøde. Tidspunkt 9-13
inklusive frokost.
Bo og Peter kommer med et oplæg til program for årsmødet
på næste møde 22. november.
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Eventuelt
Næste mødes punkter:
Planlægges 2017 møderne (inklusive møde forud for årsmødet).
2 Medlemsmøder 2017 dato samt indhold.

