Velkommen til
Seniorsektionen
• Bevar tilknytningen til faget og det faglige fællesskab
• Deltag i række aktiviteter, herunder socialpolitiske
arrangementer og kollegialt samvær
• Deltag i webinarer med spændende oplægsholdere
og gruppearbejde

November 2021

Seniorsektionen
Seniorsektionen er en del af Dansk Socialrådgiverforening (DS). Seniorsektionen
har i 2021 lidt over 1200 medlemmer.

og/eller et kulturelt indhold. De sociale og
kollegiale relationer dyrkes under kaffen/
teen og frokosten.

Sektionen får økonomisk tilskud fra DS.

I hver region er der tradition for en festlig
julefrokost.

Når du er på førtidspension, efterløn eller
alderspension, kan du fortsætte dit medlemskab af DS som seniormedlem.
Gennem Seniorsektionen bevarer du tilknytning til fag og fagfæller.
Du betaler nedsat kontingent (Pr. 2021
240 kroner i kvartalet), modtager fagbladet Socialrådgiveren og får mulighed for
at deltage i en række arrangementer.

Regionale arrangementer

I hver af de tre DS-regioner holdes der
årligt cirka seks arrangementer. Arrangementerne tilrettelægges af den regionale
Arrangementsgruppe. Hver region
tilstræber, at arrangementerne placeres
forskellige geografiske steder i regionen.
Et arrangement har typisk et socialfagligt

Arrangementerne annonceres i halvårlige
nyhedsbreve og på hjemmesiden
Socialraadgiverne.dk/seniorsektionen.
Deltagerne betaler cirka halvdelen af de
faktiske udgifter til arrangementerne.
Seniorsektionen dækker resten. Der er
mulighed for at få delvis rejserefusion,
ligesom det er muligt at deltage i arrangementer på tværs af regionerne.

Frokosttræf

I nogle regioner er der mulighed for at deltage i et uforpligtende frokostmøde med
andre seniormedlemmer på en cafe eller lignende. Det er for egen regning. Se
tid og sted i nyhedsbrevene og i ”arrangementskalenderen” på DS’ hjemmeside.

Sådan fungerer Seniorsektionen
Bestyrelse
Seniorsektionen har en landsdækkende
bestyrelse.
Bestyrelsen har ansvaret for sektionens
samlede økonomi, kontakten til DS og de
regionale arrangementsgrupper.
Seniorsektionen har to pladser i DS’ repræsentantskab, og formanden deltager i
de årlige gruppeformandsmøder.

Generalforsamling og årsmøde

Generalforsamlingen og årsmøde afholdes i lige år inden udgangen af maj måned. Alle seniorer kan deltage i generalforsamlingen.
I ulige år afholdes normalt et årsmøde eller
andet større landsdækkende arrangement.
Årsmødedeltagere betaler cirka 1/3 af udgifterne. Seniorsektionen dækker resten.
Der er mulighed for delvis rejserefusion.

Flere oplysninger

På hjemmesiden Socialraadgiverne.dk/
seniorsektionen finder du Seniorsektionens side .
Her er nyttige oplysninger
om blandt andet:
❙ Den aktuelle bestyrelse
❙ Bestyrelses- og generalfor
samlingsreferater
❙ Vedtægter
❙ Aktuelle regionale arrangementer
❙ Halvårlige nyhedsbreve med overblik
over fremtidige arrangementer mv.
❙ Blanketter til delvis refusion af
rejseudgifter

Sådan bliver du medlem
af Seniorsektionen
Gå ind på hjemmesiden www.socialraadgiverne.dk og klik på login på forsiden
øverst. Når du er logget på vælger du ”Mit medlemskab” og herunder ”Erhvervsdata”. Her vælger du ”Ret beskæftigelsesoplysninger” og angiver så din nye status
som pensionist eller efterlønner. Dit kontingent ændres herefter automatisk, og du
bliver medlem af Seniorsektionen.
Er du i tvivl, kan du ringe til DS’ medlemsregister på 70 10 10 99 .

Faglige Seniorer

Husk...

Seniorsektionen i DS er medlem af Faglige Seniorer,
som er en faglig organisation for seniorer i hele fagbevægelsen. Her er mere end 200.000 medlemmer
og en række tilbud og aktiviteter.
Læs mere her: www.fagligsenior.dk

... At stå registreret med din
private e-mailadresse og dit
private telefonnummer. Nyhedsbreve og anden kommunikation
udsendes kun via e-mail.

Toldbodgade 19 B, DK 1253 København K
T 7010 1099, ds@socialraadgiverne.dk
www.socialraadgiverne.dk

