Notat til fremlæggelse på Seniorsektionens Generalforsamling i dec. 2020
til behandling under ; Forslag eller Nye aktiviteter
”Ideer til Øvrige senioraktiviteter i DS / aktiviteter i DS seniorer kan indgå i !
En gruppe seniorer i Øst vil præsentere emnet for seniorkolleger i hele landet
Vi er en gruppe seniorer i Øst der har lyst til fortsat at være aktive i vores fagforening (og samtidig
bruge vores kompetancer) - udover at deltage i seniorarrangementsgruppens gode aktiviteter.
På generalforsamlingen i Øst i 2018 blev supervision til TR-netværkene i regionen efterspurgt.
Vi er en nogle seniorer, der har erfaring med at supervisere. Vi foreslog derfor at Regionen
etablerede et supervisionstilbud.
Regionsbestyrelsen etablerede tilbuddet i 2019 og det fortsætter til glæde for både Tr'ere og seniorer
( Er pt. Corona-suspenderet ).
Vi har personligt haft stor glæde af at indgå i supervisionsteamet.. Vi har et godt samarbejde med
regionskonsulenterne. Det er udbytterigt at komme på arbejdspladserne, hvor vi følger med i hvad
der rører sig blandt tillidsrepræsentanterne. Vi har selvfølgelig også afprøvet vores færdigheder og
ikke mindst justeret og udviklet os på metoden.
Det er ikke alle der kan eller vil supervisere...
Vi forestiller os at udover nedenfornævnte mentorordning kan der ligge andre og spændende ideer
til aktiviteter, I har lyst til at være med til at udvikle.
Et andet eksempel er bestyrelsens arbejde med overgang fra arbejdstager til senior, der er sat igang
efter efterspørgsel blandt medlemmerne.
I forbindelse med vores samarbejde med Regionsbestyrelsen v/Formand Rasmus Balslev har vi
drøftet andre ideer.
I Øst er der et stort behov for at støtte nyuddannedes opstart på arbejde og herunder rekruttere dem
til DS - en nødvendig og relevant DS aktivitet, som TR'erne ikke har ressourcer til at igangsætte.
På generalforsamlingen i år blev det foreslået, at der forsøges igangsat en/flere grupper for
nyuddannede/nyansatte ..Og at interesserede seniorer søges til at lede grupperne.
I vores egne snakker og drøftelserne med Rasmus har vi også talt om hvordan vi organiserer
forskellige aktiviteter – på landsplan ? og/eller i regionerne ? eller der, hvor der er interesserede
seniorer/medlemmer, der har lyst til at starte en DS-aktivitet ?
Vi havde forestillet os gruppearbejde til ideudvikling på generalforsamlingen.
Det er blevet forhindret af corona, men vær med til at finde måder vi kan tale sammen.
Vi foreslår , at I (dem af Jer, der finder det relevant og har lyst) drøfter Emnet og ideer i den
kommende periode. Og at I forsøger at drøfte emnet/ideer med jeres Regionsbestyrelse.
Når I får ideer så prøv at realisere dem... evt. i samarbejde med regionen.
I er også meget velkomne til at kontakte os og Bestyrelsen om ideer, forslag og med spørgsmål.
Vi foreslår at Bestyrelsen organiserer en debat om emnet herunder indsamler ideer og erfaringer –
og kommer med oplæg til drøftelse på den kommende ordinære generalforsamling.
Anne Møller & Jonny Holme-Pedersen ”

