
 

Referat fra FKSAs generalforsamling d. 1.12.21 

Dagsorden:  

1. Velkommen v. bestyrelsen  
ved Kirsten  

2. Valg af dirigent: 
Per Westersø 

3. Valg af referent: 
Per Svanholm 

4. Dagsorden - godkendelse af dagsorden (- supplering af dagsorden?) 
Oplæg om bedre repræsentation. Diskuteres da det ikke er fremsendt og tages 
under pkt. med mulighed for at opponere. 

5. Beretning fra bestyrelsen 

FKSAs Generalforsamling d. 1.12.21 

Beretning fra bestyrelsen 
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. 

 
FKSA har sin hjemmeside: criticalsocialwork.dk, som vi løbende bestræber os på at opdatere. FKSA 
er endvidere på Facebook og LinkedIn. 
Dansk Socialrådgiverforening bakker foreningen op og har tegnet medlemskab af foreningen og 
understøtter dermed 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 i Vest bestået af: Liesanth Nimalarajan ,  Per Svanholm Christensen, 
Christian Bremer Hansen og Kirsten Henriksen. Og i Øst af: Helle Strauss og Dorte Hougaard 
Olsen.  De studerende fra SDS  i Vest har været repræsenteret af Emma Gram Hvalsø Nedergaard 
og er i perioden blevet afløst af Clara Poulsen . I Øst er Line Hauritz Jørgensen afgående SDS 
repræsentant.  
Det kan være sårbart med få i bestyrelsen, hvorfor vi har fremsat et forslag om at udvide 
bestyrelsen. Mere om det under indkomne forslag.  

 
Nordisk og internationalt samarbejde: 
I det forgangne foreningssår har der desværre ikke været aktivitet på den nordiske / internationale 
front. Det har jo været et usædvanligt år bl.a. grundet coronaen.  Vi må i lighed med sidste år følge 
op på det internationale samarbejde i det kommende år, bl.a. gennem kontakter med Siv Oltedal 
fra Norge og Marcus Hertz fra Sverige 



 

Temamøder / medlemsmøder: 
Igen i år har det har været et usædvanligt år med Corona, som har betydet, at foreningen ikke har 
kunnet afholde alle de planlagte aktiviteter. Det lykkedes dog at holde nogle temamøder som har 
været velbesøgte. Der har været meget inspirerende oplæg og spændende samt givende debatter. 
Det er vigtigt, at vi får en længere planlægningshorisont. Meget gerne ca. ½ år på forkant. Det er 
afgørende at der bliver annonceret godt og grundigt. 
FKSA´s møder i 2021 i Vest: 
Vi afholdte et temamøde d. 16.2 med oplæg af Win Fikri Azima Yusra : ”Kommunen/myndighedens 
rolle i Ungdomskriminalitetsnævenet samt kritisk refleksion af indsatsen”. Dette blev afholdt via 
Zoom. 
Dernæst et temamøde d. 3.5.2021 oplæg v. Liesanth Yde Nirmalarajan og Line Svoldgaard Berg: 
”Barnets Lov i lyset af Den europæiske menneskerettighedskonvention”. Dette blev ligeledes 
afholdt via Zoom. 
Det første fysiske møde blev afholdt d 13.9.21: ” Kønsperspektiver på anvendelsen af SEL §83 og 
85”, hvor Sahra Grønborg og Camilla Rasmussen holdt oplæg om kønnede forskelle i tildeling af 
bostøtte i kommunerne. Mødet blev afholdt på Dokk1.  
Dernæst blev der afholdt temamøde d. 3.11. 21på VIA, Campus Nord i Århus, hvor Nadir Almanawi 
og Per Svanholm Christensen holdt oplæg med udgangspunkt i deres speciale om unge 
uddannelsesparate, som modtager uddannelseshjælp.  
Vi har i Vest fået tilbud fra Muhabet om at vi fremover kan holde vores temamøder og 
arrangementer hos dem. Det er vi meget glade for og ser frem til at kunne benytte os af. 
Vi planlægger et temamøde i slutningen af februar/starten af marts med  Christian Bremer Hansen 
& Lucas Carayol, der sætter fokus på  ” Italesættelser af funktionelle lidelser i forbindelse med  
indstilling til rehabiliteringsteamet” via en diskursanalyse.  

 
Bidrag til beretning til FKSA Generalforsamling 1.12-2021 fra FKSA Øst 
Det har været et vanskeligt år for FKSA i Øst, fordi Corona i lang tid umuliggjorde afholdelse af 
fysiske møder og gjorde det meget vanskeligt at planlægge. Det lykkes os imidlertid at afholde et 
webinar 21. 4.21, hvor Helene Springborg cand.psych. i socialt arbejde holdt oplægget: “Du er ikke 
en mand før… “ - Kønnede processer forbundet med vejen ind i bandemiljøet blandt unge 
minoritetsetniske mænd”. Der deltog 14 og da oplægget blev fuldt af et større antal PowerPoints 
var det virtuelle forum velegnet. Der var også en god debat efterfølgende. 
Vi kunne afholde det første fysiske møde efter nedlukning den 6. 10.21 med Morten Ejrnæs og Sisi 
Ploug Pedersen, som gav deres kritiske perspektiver på forårets politiske aftale om Børnene først. 
Det var et velbesøgt møde med ca. 20 deltagere fysisk til stede og 10 online og med en livlig debat 
efter oplæggene.   
Vi har haft glæde af at deltage i møderne på tværs af landet, således har vi i Øst også kunnet 
deltage virtuelt i temamøder i Vest. Der er købt nyt teknisk udstyr for at forbedre både billede og 
lyd i den virtuelle deltagelse, og vi håber, at den forbedring vil øge deltageroplevelsen, så flere af 
dem, som gerne vil være med, men har svært ved at nå frem og være fysisk til stede, alligevel kan 
følge med. Vi vil gerne understrege, at vi ønsker at fastholde vores fysiske møder. 
For foråret 2022 er der foreløbig aftalt et temamøde med Frank Ebsen og Idamarie Leth 
Svendsen:  Barnets reform set i en juridisk og faglig sammenhæng - Hvilke styrker og hvilke 
udfordringer vil reformen give i forhold til at sikre børns rettigheder og socialt arbejdes praksis 
Herudover er der planlagt møder med henholdsvis Louise Harkes og Birgitte Zeeberg i løbet af 
efteråret.  
Vi er glade for at få lov til at afholde vores møder på Institut for Socialt Arbejde på Kronprinsesse 
Sofievej, som er en kendt location og giver let adgang for studerende og ansatte. Lene Nedergaard 



og Anne Homann Bjerregård, begge lektorer ved ISA, har fortsat støttet bestyrelsen med bookning 
af lokaler, annoncering og teknisk assistance ved mødernes afvikling, som uden deres hjælp havde 
det været vanskelige at gennemføre. 
Studenterrepræsentant Line Hauritz Jørgensen måttedesværre udtræde af bestyrelsen foråret 2021 
pga arbejdspres. Det har således været en meget lille bestyrelse, og pga corona, flytning og sygdom 
har vi ikke holdt fysiske møder, men telefonmøder. Men vi har fortsat vores gode og veletablerede 
samarbejde. 
Bestyrelsen altså meget lille, og vi ønsker at udvide bestyrelsen.  Vi er glade for, at Birgitte Zeeberg 
opstiller i år. Helle Strauss er på valg i år og villig til genvalg.  
Vi vil gerne ved det førstkommende temamøde i Øst vælge studenterrepræsentant, 1-2 flere 
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, hvis det er muligt. Der henvises til indkomne forslag. 

 

 
Interessegrupper/aktivitetsgrupper: 
FKSA ønsker at understøtte, at der kommer gang i aktivitets/interessegrupper igen. De har ligget 
stille grundet coronaen, måske er der lys forude ? Det kan vi håbe. 
Der har tidligere været en gruppe omkring socialt arbejde på beskæftigelsesområdet, en omkring 
børn og unge arbejdet, en gruppe omkring kritisk socialt arbejde mere generelt. Desuden er der en 
igangværende PR – gruppe. Det må være et prioriteret arbejdspunkt at skabe og understøtte 
medlemsaktiviteter i det kommende forenings år, både i form af aktivitets/interessegrupper og 
andre mulige aktiviteter.  

 
Status i relation til medlemskaber og økonomi: 
Medlemskaber: Foreningen har aktuelt 55 medlemmer – 48 medlemmer med ordinært 
medlemskab og 7 med studenter/overførselsindkomstmedlemskab. Fordelt på medlemmer i 
en række byer, men primært  omkring Århus og omegn samt København og omegn. 
I foråret 2019 blev Dansk Socialrådgiverforening indmeldt som organisationsmedlem i FKSA. Det 
håber vi naturligvis, at DS fortsætter.  

 
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 siden DS`s 
Jubilæumspris på 15.000 kr. kan foreningen fortsætte i hvert fald en tid endnu med billigt 
kontingent. Mere om økonomi under regnskab. 

 
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 /genoplive interessegrupper ønsker vi at 
også at arbejde med at formidle det kritiske perspektiv i relevante kanaler for/i socialt arbejde og 
rejse diskussioner om praksis. At samarbejde med borgere, studerende, praktikere, 
seniorer,  undervisere og forskere om at fremme et kritisk perspektiv i socialt arbejde. At netværke 
internationalt for at fremme et kritisk perspektiv. 

 
6. Debat om beretningen 

Sp. Samarbejde med andre lign. Foreninger. Eks socialpolitisk forening og FORSA. 
Sv. Konference i samarbejde med FORSA i 2022. 



Anne sider i Socialpolitisk Forening Jylland, ting i støbeskeen kan sendes videre. 
Kommentar: kommer vi til at konkurrere. 
Kommentar: Mere koordinering med FORSA om oplæg kunne være en idé. 
 
Beretning taget til efterretning 
 

7. Gang i nye aktiviteter og interessegrupper? 
Der arbejdes i bestyrelsen for at genetablere og etablere grupper der arbejder inden for 
formålet for foreningen. 
 

8. Indkomne forslag 
Forslag om ændring i bestyrelsesstruktur behandles på generalforsamlingen. 

Forslag til generalforsamlingen 2021:  

De nuværende vedtægter siger om bestyrelsesvalg – dette blev vedtaget på 
generalforsamlingen i 2019 :  

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. 

Der foreslås en ændring af vedtægterne, således: 

5. Bestyrelse: Mellem generalforsamlingerne tegnes foreningen af en bestyrelse, der 
vælges på den årlige generalforsamling.  Der vælges:  

I Øst: 2 til 5 personer samt 1 til 2 suppleanter 

I Vest: 2 til 5 personer samt 1 til 2 suppleanter 

Der vælges både i Øst og i Vest 1 til 2 studenterrepræsentanter. 



Alle bestyrelsesmedlemmer  vælges  for to år ad gangen, men afgår på skift. 

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. 

Begrundelse:  

 Erfaringen har vist, at det er for sårbart for bestyrelsesarbejdet, såfremt der ikke er flere 
personer, der 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. 

Forslaget blev vedtaget! 

 
9. Regnskab og budget 

Regnskab revideret af Per Westersø og anbefaler vedtagelse af regnskab. 
Regnskab godkendt. 
Budget godkendt. 
 

Regnskab vedr. 2021(1.12. 20.- 30.11. 21):  

Indtægter   Udgifter  Saldo 
samlet pr. 
30.11.21 

Overført fra 2020 
regnskab 

43,521,17kr.  Gavekort 1.12.20 500,00 kr. Bilag 1 

Kontingenter for 2021 -
Ordinært medlemskab  -
48 personer 

12.000 kr.  Kaffe Dokk1 til GF 350,00 kr.  Bilag 2. 

Kontingenter for 2021. 
- Studenter medlemskab - 
personer på 
overførselsindkomst- 7 
personer 

350 kr.  Fornyelse af  Basic 
Suite 4.121-4.1.22 

448,35 kr. Bilag 3 

Organisationsmedlemskab  2000 kr.  Gavekort 21.4.21 
temamøde 

500,00kr. Bilag 4 

   Fornyelse af 
tidskriftabb. 

1508,11 kr Bilag 5 

En ekstra skærv 550 kr.  Vedligeholdelse af 
hjemmeside 

1250,00 kr Bilag 6 

   Gavekort Oplæg 
16.2.21 

500,00 kr. Bilag 7 

   Gavekort oplæg   
13.9.21 

600, 00 kr. Bilag 8 

   Temamøde 13.9.21 
Kaffe Dokk1 

150,00 kr. Bilag 9 



   Temamøde Øst  
6.10.21´. Kaffe og 
gavekort m.v. 

817,50 kr. Bilag 10 

   Indkøb af webcam 
og mikrofon 

557,00 kr. Bilag 11 

Ialt 58.421,17 kr.  Temamøde Vest 
3.11.21 kaffe 

150,00 kr. Bilag 12 

Plus ukendt indbetaling 
(Michael Kaalund) 

400,00 kr.  Temamøde Vest 
3.11.21 2 gavekort 

600,00 kr. Bilag 13 

   Indkøb af 5 bannere 2396,25 kr. Bilag 14 

Samlet   58.821,17 kr.  MobilPay Gebyrer 865,75 kr.. Bilag 1-12 
Mobil Pay 

   Gebyrer Bank 1.1-
30.9.21 (3 stk) 

1170,00 Bilag 1-3 C 

   Negative renter 
bank 

279,63 kr Bilag 1-3-C 

    12.642,59 
kr. 

 

  46.178,58 
kr. 

   

 

Budgetforslag 1.12.21- 30.11. 22:  

Indtægter   Udgifter   

Beholdning  1.12.21 46.178,58 kr.     

Kontingenter for 2022 -
Ordinært medlemskab (48 
personer 

12.000 kr.  PR strategi (har 
indkøbt bannere – 
udgift afholdt i 2021) 

5000 kr-  

Kontingenter for 2022. 
- Studenter medlemskab - 
personer på 
overførselsindkomst) (8 
personer)  

400 kr.  Gavekort 
oplægsholdere 
(16 stk.) 

4800 kr.  

Organisationsmedlemskab  2000 kr.  Transport 
oplægsholdere 
 

8000 kr.  

   Kaffe og chokolade 
Øst møder  

1500 kr.  

En ekstra skærv 500 kr  Kaffe og chokolade 
Vest møder 

1500 kr.  

   Hjemmeside 
vedligehold plus basic 
suite 

2000 kr.  

   Tidsskrift 1700 kr.  

   Negative renter 380 kr  

   Bankgebyr  1560 kr.  

   Mobile Pay  
månedsgebyr 

588 kr  

   Mobile Pay ( pr.  300 kr.  



indbetaling 0.75 kr) 

      

      

I alt indtægter 14.900 kr.  I alt udgifter 27.328 kr.   

Samlet – Indtægter og 
beholdning fra 1.12.21 

 61.078,58 kr     

   Status  pr. 1.12.22  33.750,58.kr 

 
10. Valg af bestyrelse 

ØST 
Dorthe Olsen ikke på valg 
Birgitte Zeeberg stiller op 
Helle Strauss genopstiller 
 
VEST 
Liesanth Nirmalarajanikke på valg 
Per Svanholm ikke på valg 
Christian Bremer ikke på valg 
 
Kirsten Henriksen genopstiller 
Emma Hvalsø stiller op 
 
Alle bliver valgt 
 
Generalforsamlingen accepterer en mulighed for at supplere bestyrelsen ved 
førstkommende møde. 
 
 

11. Valg af intern kritisk revisor 
Per Westersø valgt 
 

12. Evt. 

Ingen bemærkninger 

 


