Seniorsektionen
Dansk Socialrådgiverforening

Referat fra bestyrelsesmøde Mødefabrikken Odense,
24. februar 2022
Tilstede
Eva Hallgren (EH), Bjarne Trier Andersen (BTA), Jonny HolmePedersen (JHP), Lise Færch (LF), Inge Marie Skaarup (IMS), Ellen
Gravesen (EG).
Afbud
Helle Dalsgaard (HD).
1. Dagsorden
Blev godkendt.
2. Mødeleder og referent
Bjarne Trier Andersen blev valgt som mødeleder og Ellen
Gravesen som referent.
3. Meddelelser v/EH
 Orientering om div. henvendelser: EH modtager jævnligt
henvendelser om formidling af anmodninger om
seniorsocialrådgivere til frivilligt socialt arbejde. Vi har hidtil
sagt nej til denne opgave, da vi ikke kan målrette
henvendelserne til medlemmerne. Desuden ved vi ikke, i
hvilket omfang medlemmerne er interesserede i at modtage
disse anmodninger om at deltage i frivilligt socialt arbejde.
Emnet er sat på dagsorden til drøftelse på
generalforsamlingen den 28. april.


Medlemsstatistik: Der har været en mindre tilvækst i antal
medlemmer, så der pr. 10. januar 2022 er 1223 medlemmer
af Seniorsektionen. Den største tilvækst er sket er sket i
Nord og Syd, mens Øst har oplevet den laveste tilvækst.
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Ud af de 1223 medlemmer er der 80, som ikke har oplyst om
en mailadresse. Disse medlemmer modtager således ikke
nyhedsbreve og invitation til arrangementerne.
4. Regnskab og budget v/BTA
 Årsregnskab 2020 og 2021 godkendes og indstilles til
godkendelse på Generalforsamlingen
 Forslag til budget for årsmøde og generalforsamling 28-29.
april 2022 godkendes.
 Forslag til budget 2023-2024 godkendes og indstilles til
godkendelse på Generalforsamlingen.
 Bestyrelsen drøftede muligheden af – hvis der viser sig luft i
budgettet – at yde ekstra tilskud turen til Livø i juni, som Syd
og Nord planlægger. Der vil formentlig være mange, der vil
melde sig til fra alle regionerne. Det afklares i samarbejde
med arrangementsgrupperne.
 På baggrund af en klage til BTA om rejsegodtgørelse er de
nuværende retningslinjer drøftet. Der er enighed om at
fastholde retningslinjerne.
5. Nyt fra regionerne.
 Syd har planlagt en tur asylcentret i Jelling.
 Øst har planlagt en tur til Kriminalforsorgen i Næstved og
besøg på Herlufsholm
 Nord: i samarbejde med Syd arbejdes der på, at turen til Livø,
som blev aflyst i 2020 pga. coronasituationen, kan
gennemføres den 21.–22. juni 2022.
Der er medlemmer i Nordjylland, der har taget initiativ til
uformelt frokosttræf en gang om måneden.
6. Distribution af velkomstfolderen til regioner og
konsulenter
 Et mindre antal foldere sendes til regionskontorerne vedlagt
et følgebrev, dette vil EH og BTA skrive.
EH og BTA vil desuden undersøge, om der skal ske en
opdatering af det velkomstbrev, som sekretariatet sender til
nye medlemmer.
7. Henvendelse fra kommune om timeansættelse af
pensionerede socialrådgivere
 Henvendelsen/stillingsopslaget er udsendt sammen med
nyhedsbrevet den 14.1.2022.
 Hele snakken om videreformidling af henvendelser om såvel
lønnet som frivilligt arbejde skal som nævnt tidligere drøftes
på generalforsamlingen 28.4.2022.
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8. Generalforsamling og årsmøde 28.-29. april i Høje Tåstrup
 Den skriftlige beretning er gennemgået og justeret og vil blive
rundsendt. EH aflægger den mundtlige beretning på
generalforsamlingen, og der lægges op til debat bl.a. om,
hvordan vi kan formidle os, skal vi f.eks. benytte os af sociale
medier/Facebook?
 Delberetningerne er godkendt.
 Program for årsmødet er godkendt
 Der vil være diverse merchandise fra bl.a. PKA, Faglige
Seniorer og Forbrugsforeningen
 Udsendelse af materialet til deltagerne sendes jfr. tidsplanen
ud senest den 13.04.22.
 Dagsorden til generalforsamlingen:
- Rasmus Balslev, regionsformand i Øst, har takket ja til at
være dirigent. Der skal vælges referenter og stemmetællere.
- Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg. Helle
Dalsgaard har meddelt, at hun ikke genopstiller. Alle øvrige
bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter.
BTA undersøger, hvordan valget af suppleanter skal foregå.
- Der skal vælges 2 repræsentanter + 2 suppleanter til
Repræsentantskabsmødet.
Desuden skal der vælges delegerede til Faglige Seniorers
kongres. Vi modtager besked om antal senest 1. april.
 Diverse praktik: vi ønsker navneskilte. BTA køber gavevin.
BTA undersøger muligheder for blokke og kuglepenne til
deltagerne.
9. Webinarer
Dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde
10. Årshjul v/BTA
 BTA justerer og udsender
11. Eventuelt
 OBS på at vi bestyrelsesmedlemmer tilmelder os hver især til
årsmødet via medlemssystemet. Der er åbent for tilmelding
fra den 8. marts.
12. Næste bestyrelsesmøde
 Næste møde er den 27. april 2022 kl. 15 i Høje Tåstrup med
bl.a. planlægning af kommende bestyrelsesmøder og
webinarer.
 Der er aftalt bestyrelsesseminar til den 22.-23. September
2022 i Århus. IMS og EG undersøger muligheder for en
passende lokation.

