
 
Kreds Storkøbenhavn har afholdt årsmøde fredag d. 1. september 2017 kl. 9.00-10.00 
 
Referat af Familieplejernes årsmøde d. 1. september 2017 i kreds Storkøbenhavn  
 
 
Dagsorden til årsmøde: 
 
1.       Valg af dirigent og referent 
2.       Beretning v/Susanne Hildur Schmidt 
3.       Fremtidigt arbejde  
4.       Valg af lokal repræsentation 

 Susanne Hildur Schmidt, genopstiller             

 Martin Nanni, genopstiller 

 Lene Helleskov, genopstiller 

 Pia Lund, opstiller 
5.       Valg af repræsentant til landsudvalget 
6.       Indkomne forslag 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Lars Petersen blev valgt som dirigent og bød velkommen til årsmødet og konstaterede, at dette var varslet rettidigt og 
på behørig vis. Dorte Nederskov blev valgt til referent.   
 
 
2. Formandens beretning 
Susanne Hildur Schmidt, formand for familieplejeudvalget fremlagde beretningen. 
Læs beretningen her eller på hjemmesiden under familieplejere. 
 
Bemærkninger til beretningen: 
Lene Helleskov kommenterede, at det er utilfredsstillende, at familieplejekonferencen i år er aflyst grundet for få 
tilmeldinger. Der er ikke blevet konfereret med Landsudvalget eller kredsene om dette forinden. Det betyder meget, 
at SL holder fast i denne konference.  
Brøndby kommune ønsker ikke at betale for deltagelse, da de ikke mener, at det kan gøres ud for et kursus. Der er 
afsat penge til konferencen, så derfor ærgerligt, at den må af lyses.  
Beretningen blev godkendt.  
 
3. Fremtidigt arbejde: 

 Arbejde med overenskomstkrav. Postkort sendt ud i forhold til overenskomstkrav.  Kredsen skal også tale 
emnet ind på kredsens generalforsamling d. 13. september 2017.  

 Familieplejerne har mulighed for at møde op i Ringsted til møde om OK-krav d. 2. oktober 2017 eller 
henvende sig til Susanne Hildur Schmidt omkring OK-krav er en mulighed.  

 Vi vil gerne gøre mere opmærksom på SL til nye familieplejere forskellige steder, bl.a. hos Socialtilsynet, som 
har fået brochurer tilsendt.  

 Vi vil gerne holde fast i café møderne.  

 Tilsynet skal være fast punkt på dagsordenen til udvalgsmøderne i familieplejeudvalget i kredsen.  
 
 
4. Valg af lokal repræsentation 
Lene Helleskov, Martin Nanni, Susanne Hildur Schmidt og Pia Lund blev valgt. 
 
5. Valg af repræsentant til landsudvalget 
Susanne Hildur Schmidt blev valgt som lokal repræsentant til Familieplejernes landsudvalg . 
 
 

https://storkoebenhavn.sl.dk/media/7866/formanden-beretning.pdf


6. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag.  
 
Eventuelt 
Ny lov om voksenansvar og magtanvendelse blev drøftet, da der netop har været afholdt kursus med Tore Kargo fra 
Socialtilsynet.  Udvalget finder den restriktiv, da kun kommunale plejefamilier må bruge fysisk guidning – 
retningsgivende omsorg/støtte uden modstand fra barnet/den unge . Almindelige plejefamilier burde også have 
denne mulighed.  Martin Nanni opfordrer Susanne Hildur Schmidt til at videreføre problematikken i Landsudvalget 
som kan løfte dette politisk.  Landsudvalget holder møde næste gang d. 6. september 2017. 
 
Formanden takker Dorthe Janholm og Hanne Laursen for deres indsats og byder velkommen til Pia Lund. 
  
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Referent: Dorte Nederskov 
 

 

 


