Til Landsstyrelsen
Socialpolitisk Forening
REFERAT af
Landsstyrelsesmødet 6/9-2012
GODKENDT

Christianshavn den 27. august 2012

Referat af Landsstyrelsemøde – Torsdag d. 6. September 2012
Tid: torsdag d. 6. september 2012 kl. 15.00-18.00.
Sted: Foreningens lokaler, Strandgade 6, st. 1401 København K.
Deltagere: Robert Olsen(RO), Annelise Murakami(AM), Louise Dülch Kristiansen(LD), Preben
Etwil(PE), Nina Hoegh(NH), Mads Engholm(ME), Lise Jordahn(LJ), samt sekretariatet v/ Line
Askgaard(LA) & Allan Bærentzen(AB)(ref.)
Afbud: Nina S. Olsen(NO), Birthe Povlsen(BP).

Ad. 1.: Referat fra Landsstyrelsens møde 7. maj 2012
Referatet er godkendt.

- Bilag 1: Referat til orientering.

Ingen kommentarer.

Ad. 2.: Orientering om aktuelle projekter
-

- Bilag 2.1: Notat til orientering.
- Bilag 2.2: Konferenceinvitation.
- Bilag 2.3: Kalender.

Der var ros til orienteringsformen (bilag 2.1).
PE redegjorde for ”måling af fattigdom”, jf. foreningens deltagelse i Socialministeriets konference om
”ekspertudvalget om fattigdom” bl.a. Artikel i Politiken d. 13/9. ME spurgte til relevans af dette for vores
Working Poor seminar. PE, ikke direkte relevant.
Medlemssystem: PE spurgte hvad er små penge?, AB omegnen af kr. 5.000,-pr. år. NH opfordrede til at
undersøge om Center for frivilligt arbejde skulle have et medlemssystem.

Ad. 3.: Medlemsinput & Policy papers

- Bilag 3: Til diskussion.

RO redegjorde for proces og form i fht. ”medlemsinput” ”En Social Reform”, som er sendt til Socialministeriet og
Folketingets Socialudvalg. Papiret blev til ud fra input fra ca. 15-18 medlemmer og på basis af tidligere arbejde i
foreningen f.eks. om nedsættelse af en Socialkommision m.m. RO foreslog, at foreningen fremadrettet arbejder på
konkrete Policy Papers; hvor medlemsinput og medlemskompetancer benyttes mere aktivt. Således at foreningen ikke
kun repræsenteres udadtil af formanden – men af et brede udsnit af fagkompetancer og ressourcer, hvilket kan styrke
organisationen bl.a. ved at være mindre personbårent/afhængig. Derefter åbnedes for debat:
- ME: I fht. metode, godt at få brugt medlemmernes kompetencer, hvilket der blev opfordret til i
medlemsundersøgelsen.
- PE: Godt papir, som redaktionen af Social Politik har brugt i udarbejdelsen af temaer for 2013. PE påpegede
desuden at i hans fem år i Landsstyrelsen er det første gang et sådant input til ministeriet er udarbejdet.
- LJ: Ville godt have været mere på banen i fht. ”medlemsinput” og brugt faglige begrundelser i stedet for visse
udsagn, hvis karakter er lidt for ”ølkasse-agtige”. Det er vigtigt at dette sker i udabejdelse af Policy Papers.
- ME: Det er vigtigt at få understreget formålet med Policy Papers for medlemmerne: At det drejer sig om bredere
inddragelse.
- ME: Foreslog at vi bruger vores nydannede ungdomsforum til at teste vores kommunikationseffekt af politik
områder i medlemshøring).
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-

NH: Konstaterede, at der trods de mange temaer/problematikker i medlemsinputtet er stor sammenhæng, dels
mellem problemerne og dels i papiret.
- ME: Spurgte til de kollektive medlemmers tilbagemeldinger på medlemshøringen.
- PE: Regler for medlemskab AB sende til PE.
- ME: Foreslog at vi efterlyser medlemmer til aktiv inddragelse af ældreorganisationerne i foreningens arbejde.
- AM: Kommenterede at ældre-temaet med nemhed kan knyttes til ICSWs arbejde omkring aldring (ageing).
- Det aftaltes: at landsstyrelsens medlemmer kommer med input til fagområder for Policy Papers én uge før næste
møde. Formen er en overskrift, motiveret med en kort manchettekst.
- PE: Understregede at der ikke skulle være tale om parti-politiske indlæg, men faktuelt underbyggede policy
forslag. Der var bred enighed om dette.
- Fattigdom: Det aftaltes, at PE kommer med et udspil om fattigdom på mødet d. 9. Oktober.
- Flex- og førtidsreform. Det aftaltes, at (spørge) NO om hun vil udarbejde et udkast til høringssvar på reformen (til
9/10?)
- Opfølgning på strategiproces. ME foreslog, at landsstyrelsen på næstkommende møde skulle lave status på
strategiprocessen(foryngelse, ny redaktør for SP, samarbejde med ungdomsorganisationer etc.).
- Bilag 4. Til diskussion.
Ad. 4.: Hjemløshed og kommunalreform
-

Punktet var på dagsordenen efter ønske fra BP. Papiret diskuteredes.
NH udtrykte at rammen for papiret var svært forståelig. Og at det indeholdt en sammenblanding af holdnings- og
værdimæssige problemer med konkrete problematikker.
PE: Svært af finde afsender og modtager i papiret.
ME: Foreslog at tage kontakt til den nye direktør for Socialstyrelsen om deres rolle. PE: Mente at han i p.t. holder
lav profil i fht. dette.
NH uagtet form etc. indeholder papiret problematikker der er værd at tage med på næste møde.
RO: Form på input fra landstyrelsen fastlægges, AB komme med forslag til dette.
Det debatteredes hvor grænsen går i fht. konkrete politik-forslag. På den ene side ligger øget synlighed og
medlemsinddragelse, på den anden side grænsen til partipolitik og medlemsfrafald ved uenighed.
ME: Teste og se hvor grænsen går for policy papers – ikke kune søge at komme med svar, men stille de rigtige
spørgsmål. LJ: Enig, RO’s indlæg i Politiken eksemplarisk.
Problematik omkring ”pensionsbombe” diskutteredes.

Ad. 5.: Eventuelt
-

Mødetidspunkt for Landsstyrelsen. Det tages op på næstkommende møde, hvor tidspunktet fastholdes, om
mødetidspunktet kan/skal flyttes fremover.
LD orienterede om at hun opstiller som formand for Socialrådgiverne Region Øst.
Det aftaltes, at godkendte referater fra andre udvalg etc. fremover altid skal sendes til Landsstyrelsen også.
LA: I fbm. Drøftelse af web og dforeningens synlighed, påpegede LA vigtigheden af bruge statistik på
hjemmesiden.
PE: Skal tale om civilulydighed (hvor, hvornår???)
PE: Orienterede om at Matilde Hørbye er valg som ny redaktør for Social Politik.
AM: Orienterede om IUs nye initiativer i fht. Social Politik, der er tre artikler på vej til det kommende nummer.
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