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Referat af generalforsamling FKSA 4. 12. 2019
1. Velkommen v. bestyrelsen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent.
4. Dagsorden - godkendelse af dagsorden (- supplering af dagsorden?)
5. Beretning fra bestyrelsen
6. Debat om beretningen
7. Gang i nye aktiviteter og interessegrupper
8. Indkomne forslag
9. Regnskab
10. Valg af bestyrelse
11. Evt.
Ad 1Velkommen
Kirsten Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen
Ad 2 Valg af dirigent
Kirsten Henriksen foreslog som dirigent Per Westersø, som blev valgt.
Ad 3 Valg af referent
Helle Strauss valgt
Ad 4 Dagsorden
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var indkaldt med det lovlige varsel på 2 uger ifølge
vedtægterne. Der var ikke tilføjelser til dagsorden.
Ad 5 Beretning fra bestyrelsen
Kirsten Henriksen aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen var i forvejen mailet ud til FKSA’s
medlemmer:
”FKSA er fortsat en relativ ny forening (vi holdt stiftende generalforsamling d. 24.10.2017) og er derfor ikke en fuld og
færdigdannet organisation; men arbejder stadig på at ”finde sine ben” i relation til, hvordan den kan udvikle sig og
sine aktiviteter. Denne beretning vil dels fokusere på, hvad vi har arbejdet med i det forgangne forenings år, og på
hvad vi har tænkt, at foreningen skal i gang med; men som vi endnu ikke har nået.
På den stiftende generalforsamling blev foreningens formål vedtaget således:
Foreningens formål: At fremme udbredelsen af/tilslutningen til og udviklingen af kritisk socialt arbejde i et
emancipatorisk perspektiv i traditionen fra Critical and Radical Social Work – i relation til praksis i socialt arbejde, i
undervisningen i socialt arbejde og i dets forskning. Dette sker gennem en række aktiviteter blandt foreningens
medlemmer.
Foreningens grundlag og informationsarbejde samt støtte til andre initiativer og støtte til os:
FKSA har sin hjemmeside: criticalsocialwork.dk, som vi løbende bestræbt os på at opdatere samt efterhånden så småt
få lagt relevante materialer herpå, herunder Foreningens formulerede platform. FKSA er endvidere i det forgangne
foreningssår kommet på Facebook og LinkedIn, ligesom vores præsentationsflyer er blevet distribueret ved relevante
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arrangementer, bl.a. ved DS´s Socialrådgiverdage på Nyborgs Strand og på FORSA´s årsmøde i oktober. På
Socialrådgiverdage var FKSA repræsenteret i to forskellige workshops: Den ene havde temaet: ”En genoplivning af
Socialt arbejdes kritiske potentiale? ”Med oplæg v. Vibeke Bak Nielsen og Kirsten Henriksen, og den anden satte fokus
på børns opvækst i fattigdom: ” Børnefattigdom- Kan vi udvikle en ny fælles fortælling om vores bidrag til at afskaffe
den?” i samarbejde med Iben Nørup, cand. scient. adm. ph.d. AAU og Rikke Alminde, socialrådgiver, Syddjurs
Kommune samt Kirsten Henriksen.
I foråret 2019 støttede FKSA op bag et initiativ fra bl.a. Lole Møller, Dorte Olsen og Knud Vilby, som repræsenterede
Socialpolitisk Platform. Der blev indrykket annoncer i dagspressen: ”Vi ønsker socialpolitikken tilbage” op mod
folketingsvalget. FKSA støttede med sin underskrift og 300 kr. som hjælp til finansiering af annoncerne. (
https://socialpolitisk-platform.dk).
FKSA har endvidere i året støtte op med underskrift på en opfordring om at fjerne egen betalingen (tolkegebyret)i
relation til kontakt med sundhedsvæsnet.
D.3.6.19 var FKSA medarrangør af et valgmøde på Socialrådgiveruddannelsen i Århus. De debatterende kandidater var
alle socialrådgivere, og debatten var fokuseret på, hvad de vil medbringe fra deres socialrådgiverpraksis til arbejdet i
folketinget.
To dage inden sidste års generalforsamling modtog FKSA Socialrådgiverforeningens (DS) jubilæumslegat. Legatet gives
til personer eller initiativer, der bidrager til at udvikle socialrådgiverfaget. Det blev overrakt til bestyrelsen for FKSA på
DS´s repræsentantskabsmøde d. 24.11.18. Denne påskønnelse er vi i FKSA utrolig glade for og meget stolte samt
beærede over. Vi ser det som en anerkendelse af vores forening – og af, at det vi kan og vil bidrage med er væsentligt i
forhold til at udvikle socialrådgiverfaget. Det er en meget stor påskønnelse, at Dansk Socialrådgiverforening bakker
foreningen op og med legatet understøtter vores muligheder for at bidrage til at udvikle socialt arbejde ud fra et kritisk
perspektiv både i forhold til praksis, uddannelse og forskning i socialt arbejde.
Bestyrelsen:
Bestyrelsen har i foreningsåret bestået af – i Vest: Siff Harlung, Maja Juul Olsen, Umair Ahmed, Win Fikri Azima Yusra
og Kirsten Henriksen og med Gina Søndergaard Lydersen som suppleant. På sidste års generalforsamling besluttede
vi, at såfremt en landsdel er underrepræsenteret i bestyrelsen kan bestyrelsen suppleres med bestyrelsesmedlemmer
valgt på medlemsmøde i den underrepræsenterede landsdel. På medlemsmøde i Øst d.2.4.19 blev der valgt to
bestyrelsesmedlemmer: Helle Strauss og Helle Stage med Ida Frid Darre som suppleant. De studerende fra SDS har
været repræsenteret i bestyrelsen. I Vest blev Christina Svane Larsen afløst af Emma Gram Hvalsø Nedergaard, og Julie
Ravn har været aktiv studenterrepræsentant i bestyrelsen fra Øst.
Nordisk og internationalt samarbejde:
I det forgangne foreningssår har der desværre ikke været aktivitet på den nordiske / internationale front. Siden den
(ikke-imødekomne) ansøgning til Nordisk Sommeruniversitet under Nordisk Ministerråd i samarbejde med Siv Oltedal
fra Stavanger Universitet og Marcus Hertz fra Malmø Universitet har der ikke været kontakt. Aftalen var i forlængelse
af ansøgningsarbejdet, at vi holder kontakt om eventuelle andre fælles initiativer. Dette må vi følge op på i det
kommende år.
FORSA inviterede et bestyrelsesmedlem med til FORSA Nordic konferencen i Helsinki (21-23.11.18) som en del af en
dansk FORSA delegation. Ønsket var at forsøge at starte interessegrupper, hvor FKSA repræsentanten søgte at starte
en interessegruppe i Critical Social Work. Der meldte sig et par håndfulde interesserede og der blev oprettet en
mailingliste. Men siden har der været tavshed på feltet. Ligeledes har der været stille i relation til kontakten med Iain
Fergusson, den ene redaktør på tidskriftet Critical and Radical Social Work og medstifter af SWAN (Social Work Action
Network), hvor aftalen var, at Iain mødes med foreningen, når han kommer til DK på familiebesøg. Dette må vi
ligeledes følge op på. I Norge har de i starten af 2019 stiftet en forening- som måske kan blive en "søsterforening" til
os: "Foreningen for sosialpolitisk arbeid". Det er aftalt, at vi holder kontakt, og at vi kan overveje måske at lave noget
sammen i fremtiden.
Temamøder / medlemsmøder:
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FKSA´s møder i 2019 i Vest:
D. 20.3.19. Tema: Fattigdommens forskellige ansigter: Oplæg fra Rikke Alminde, socialrådgiver: De umiddelbare
konsekvenser af fattigdom for børnefamilier, som de mødes aktuelt i praksis i socialt arbejde. Oplæg: Fattigdommens
ansigter v. Iben Nørup, cand scient. adm, ph.d. - post doc. ved Institut for Sociologi og Socialt arbejde, Aalborg
Universitet
D. 22.5.19 om Socialt arbejde på integrationsområdet: ” Tema: ”Flygtningemodtagelse i Danmark - rammernes
betydning for integration” - oplæg fra Mette Blauenfeldt, sektionschef i Dansk Flygtningehjælp.
D. 13.11.19, kl. 16.30 – 19.00 Folkestedet: ” Borgerperspektiver i/på socialt arbejde”. Oplæg ved Marianne Gran, Den
Sociale Modstandsbevægelse med efterfølgende debat.
D. 4.12.19 kl. 16.30-19.00, Folkestedet: "Optimismens Politik - Et oplæg om skabelsen af uværdigt trængende borgere"
v. Mathias Herup Nielsen,
FKSA´s møder i 2019 i Øst:
D. 2.4.19: Temamøde: Borgerperspektiver og kritisk socialt arbejde: Oplæg v. Lars Røn: Erfaringer som borger i mødet
med kontanthjælpssystemet. Oplæg v. Maja Müller: ”Når udsatte borgere skal være aktive medborgere;
Inddragelsesprocesser i socialt arbejde set fra borgernes perspektiv”. Oplæg på baggrund af Majas igangværende
ph.d. projekt.
D. 3.10.19: Fra integrationsydelse til hjemsendelselsydelse - Dilemmaer og etik i det sociale arbejde med familier på
integrationsydelse. Oplæg v. Lisbeth Garly Pedersen, chefkonsulent v. Inst. For menneskerettigheder og Frederik
Hostrup-Pedersen, socialrådgiver
FKSA´s møder i 2019 i Nord:
D. 26.2.19: Temamøde med Morten Ejrnæs: ” Kritisk socialt arbejde – Praksis, forskning og uddannelse” –
Om de afholdte temamøder:
Når vi ser tilbage på de afholdte temamøder i det forgangne foreningssår, har de for de flestes vedkommende været
velbesøgte. Der har været meget inspirerende oplæg og spændende samt givende debatter. Et af temamøderne tiltrak
ikke deltagere. Vi tænker, at det hænger sammen med, hvorvidt der forinden har været tilstrækkelig annoncering. Det
må vi i FKSA blive bedre til. Det er vigtigt, at vi får en længere planlægningshorisont. Meget gerne ca. ½ år på forkant.
Bestyrelsen har drøftet muligheden af at afholde et heldagsarrangement/minikonference i 2019 med fokus på
Integrationsarbejdet i et kritisk perspektiv - og måske med også en international oplægsholder. Imidlertid har vi
vurderet, at der ikke aktuelt har været ressourcer til at planlægge og arrangere dette. Så ideen er udskudt – og vi vil
overveje det – måske i relation til efteråret 2020.
Studiekredse:
I FKSA har vi flere gange med SDS repræsentanterne drøftet muligheden af at udbyde nogle studiekredslignende tilbud
til studerende og andre interesserede. I Vest besluttede vi forsøgsvis at starte med en række på tre mødegange: 1. d.
11.11.2019 kl. 14.30-16.00 – tema: Kritikkens betydning for udviklingen af velfærdsstaten og det sociale arbejde.
Oplæg til fælles drøftelse v. Kirsten Henriksen, FKSA. 2. d. 28.11.2019 kl. 14.30-16.00 – tema: Fattigdom/børns opvækst
i fattigdom og socialt arbejde. Oplæg til fælles drøftelse v. Kirsten Henriksen, FKSA. 3. d. 16.12.2019 kl. 14.30-16.00 –
tema: Etik og kritisk refleksion i socialt arbejde. Oplæg til fælles drøftelse v. Kirsten Henriksen, FKSA. På indeværende
tidspunkt, har vi derfor afholdt det første møde med deltagelse af tre studerende, en nuværende og en tidligere
underviser ved uddannelsen samt oplægsholder fra FKSA. Vi er spændte på forløbet de to efterfølgende gange.
Interessegrupper/aktivitetsgrupper:
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Interessegruppen: Beskæftigelse i FKSA. Gruppen startede i foråret og mødtes og drøftede den nye integrationsreform
samt har været ude og lave interviews, som kan fremvise et øjebliksbillede af hverdagen for socialrådgivere, der
arbejder med integration. Gruppen ønsker at skriftliggøre resultaterne efterfølgende. Form og omfang ligger endnu
ikke fast.
Interessegruppen: Børn og fattigdom. Gruppen har mødtes og bl.a. på baggrund af workshoppen på
Socialrådgiverdage vil den skrive noget input til DS, der ønsker at samle materiale m.h.p. at påvirke den offentlige
fortælling om, at der ikke eksisterer fattigdom i DK.
Interessegruppen: Kritisk socialt arbejde. Gruppen er i gang med at skrive en artikel eller lign bl.a. på baggrund af
gruppens afholdte workshop på Socialrådgiverdage.
FKSA ønsker at understøtte, at der kommer gang i aktivitets/interessegrupper. De igangværende grupper vil være
glade for flere deltagere, ligesom foreningen ser frem til, at der oprettes andre nye grupper. Det må være et prioriteret
arbejdspunkt at skabe og understøtte medlemsaktiviteter i det kommende forenings år.
Status i relation til medlemskaber og økonomi:
▪ Medlemskaber: Foreningen har aktuelt 62 medlemmer – 51 medlemmer med ordinært medlemskab og
11 med studenter/overførselsindkomstmedlemskab. Fordelt på medlemmer i Arden, Århus, Roskilde,
Svendborg, Åbenrå, Vestsjælland, Thorsø og Kolding samt København. Medlemmerne koncentrerer sig
dog især omkring Århus og omegn samt København og omegn.
▪
Økonomi: Foreningen har valgt at have et billigt kontingent. 250 kr. om året for ordinært medlemskab.
Studerende og personer på overførselsindkomst betaler 50 kr. årligt. Da FKSA i sit første foreningssår
modtog en gave på 10.000 kr. fra SDS og i indeværende foreningssår DS`s Jubilæumspris på 15.000 kr.
kan foreningen fortsætte i hvert fald en tid endnu med billigt kontingent. Mere om økonomi under
regnskab.
▪ I foråret 2019 blev Dansk Socialrådgiverforening indmeldt som organisationsmedlem i FKSA.
Tidskrift:
FKSA har tegnet et kollektivt abonnement på det internationale tidskrift: Critical and Radical Social Work, som
foreningens medlemmer kan tilgå i en elektronisk udgave.
Andre aktiviteter:
Udover at afholde temamøder og at arbejde for at starte interessegrupper, har FKSA intentioner om også at arbejde
med følgende aktiviteter: A. At formidle det kritiske perspektiv i relevante kanaler for/i socialt arbejde og rejse
diskussioner om praksis. B. At samarbejde med borgere, studerende, praktikere, undervisere og forskere om at fremme
et kritisk perspektiv i socialt arbejde. C. At tage initiativer til kampagner/aktioner/og ? og D. At netværke internationalt
for at fremme et kritisk perspektiv
Ad. A.: FKSA er her startet med sådanne aktiviteter i relation til både DS og FORSA, hvilket må fortsættes og udbygges i
det kommende år. Ad. B. I FKSA samarbejder studerende, praktikere, undervisere og forskere samt seniorer fra det
sociale arbejde om at udforske og udvikle et kritisk socialt arbejde - selvom disse aktiviteter endnu er i sin tidlige
begyndelse. Ad. C.: Sådanne initiativer har FKSA endnu ikke taget. Dette kræver formentlig en lidt stærkere
konsolidering af foreningen; men må udgøre et væsentligt opmærksomhedspunkt i det kommende forenings år: Hvor
og i forhold til hvad og sammen med hvem kan foreningen tage initiativer til handlinger på det sociale område? Dog
har vi valgt at støtte op om andres initiativer (jf. støtten til Socialpolitisk platform og spørgsmålet om afskaffelse af
tolkegebyr), hvilket vel er et sted at starte. Ad. D: Netværke internationalt blev påbegyndt i det foregående foreningsår
jf. punktet Nordisk og internationalt samarbejde; dette må ligeledes være et arbejdspunkt fremover.
Bestyrelsen håber, at der ud fra debat om beretningen fremkommer forslag og ideer til kommende temamøder og til
andre aktiviteter samt gang i interessegrupperne. Desuden kunne det være givtigt med fælles overvejelser over
muligheden for en mindre (måske fælles nordisk?) minikonference.”
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Ad 6 Debat efter beretningen
Der var en udbredt opfattelse af, at det er nødvendigt at skabe mere opmærksomhed for FKSA’s
arrangementer. Der blev nævnt forskellige forslag i den forbindelse:
•
•
•
•

Etablering af en PR gruppe under bestyrelsen
Brug af Facebook, hvor der er flere redskaber, bl.a. annoncering i vores egen gruppe og oprettelse af en
begivenhed, så potentielle deltagere modtager remindere
Publicering af artikel som kunne sendes til potentielle medlemmer
Mere annoncering

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Ad 7. Gang i nye aktiviteter og interessegrupper:
Der var en del forslag vedr. aktiviteter m.v.:
•
•
•
•

•
•

Temamøde med Helle Antczak og Klaus Birkholm om algoritmer (om netop har publiceret stor artikel
om dette i Udenfor Nummer).
Temamøde med bachelorstuderende med afsæt i deres projekter
Generalforsamling i forbindelse med oplæg som i dag (Mathias Herup Nielsen: Optimismens politik)
At vores medlemsgruppe var præget af mere diversitet. Der mangler repræsentanter både af brugere
og af praktiserende socialrådgivere. Invitation til borgerorganisationer og afholdelse af workshops med
deltagelse af borgere og socialrådgivere
Afholdelse af aktualitetsfora om emner, som er oppe i tiden
Demonstrationer og aktioner

Ad 8 indkomne forslag
Der er indkommet et forslag til vedtægtsændring (udsendt i forvejen til FKSA’s medlemmer) fra Kirsten
Henriksen og Helle Strauss vedr. bestyrelsens antal og sammensætning, Vedtægternes punkt 5:
”5. Bestyrelse: Mellem generalforsamlingerne tegnes foreningen af en bestyrelse på 5 personer og en suppleant, der vælges på den
årlige generalforsamling.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, men afgår på skift med hhv. to og tre medlemmer, hvorfor to medlemmer
det første år (2020) er på valg efter et år. Fra det efterfølgende år (2021) og fremad vælges der skiftevis hvert andet år henholdsvis
tre og to bestyrelsesmedlemmer for to år.
Såfremt de valgte bestyrelsesmedlemmer primært kommer fra samme landsdel, suppleres bestyrelsen endvidere med to
bestyrelsesmedlemmer og en suppleant fra en anden landsdel (disse udpeges af medlemmerne det pågældende sted på et
medlemsmøde). Desuden suppleres bestyrelsen med en til to studentermedlemmer i begge landsdele.
Bestyrelsen udgør en kollektiv ledelse af foreningen. Der vælges på generalforsamlingen en eller to af bestyrelsesmedlemmerne, der
kan tegne foreningen i relation til dens bank. Der vælges desuden en intern kritisk revisor”.

Begrundelser:
Sidste år vedtog vi, at der kunne vælges et medlem fra den underrepræsenterede landsdel. I praksis blev der valgt to
og en suppleant. Erfaringen har vist, at det er for sårbart for bestyrelsesarbejdet, såfremt der ikke er flere personer, der
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er aktivt engageret i bestyrelsesarbejdet i begge landsdele. Bestyrelsen finder det desuden betydningsfuldt, at de
studerende indtager en aktiv plads i bestyrelsen i begge landsdele.
Desuden foreslås, at valgperioden er to år og at der skiftevis vælges to og tre bestyrelsesmedlemmer på GF, således at
alle bestyrelsesmedlemmer ikke skiftes ud på en gang.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
Ad 9 Regnskab
Regnskabet er fremsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.
Per Westersø havde ud over regnskab bedt Kirsten Henriksen om at udarbejde forslag til budget. Kirsten
Henriksen påpegede, at dette har været vanskeligt, dels fordi det er usikkert, hvor mange medlemmer der
vil forny deres medlemskab dels fordi udgifterne heller ikke kan forudses præcist.
Det foreslåede budget (med gavekort á kr. 300 pr. oplægsholder og betaling af deres evt. transportudgifter,
kaffe, te mv. i forbindelse med afholdelse af temamøder) resulterede i et underskud på kr. 1990,50. Det er
dog ikke noget akut problem, da FKSA har en kassebeholdning pt. Ca. kr. 33.400.
I forbindelse med debatten om budgettet fremkom der fra flere sider forslag til at afsætte et beløb til
annoncering. Forskellige beløb blev nævnt, men det endte med opbakning til et beløb op til 5000 kr.
Medlemmerne blev opfordret til at indbetale supplerende frivillige bidrag til FKSA.
Ad 10 Valgt til bestyrelsen
Til bestyrelsen blev valgt:
Kirsten Henriksen, Helle Strauss, Nicolaj Pedersen (nyt medlem), Siff Harlung og Maja Juul Olsen. Gina
Søndergaard Lydersen blev valgt som suppleant.
Valg til bestyrelsen i Øst vil ske I forbindelse med førstkommende temamøde.
I overensstemmelse med den nye vedtægtsændring om valgperioder for 2 år ad gangen med to henholdsvis
3 nyvalgte pr år. Det blev besluttet at bestyrelserne i øst og vest selv aftaler, hvordan den første
cirkulationen skal ske.
Der var en god og livlig debat under generalforsamlingen, som sluttede med en hyggelig middag.
Helle Strauss
referent

