SENIORSEKTIONEN

Velkommen i seniorsektionen
i Socialpædagogerne Midtsjælland
Denne pjece indeholder de første
oplysninger til dig, der som medlem af Socialpædagogerne Midtsjælland er optaget som medlem i
Seniorsektionen, eller til dig, der
som aktivt medlem af Socialpædagogerne Midtsjælland, er fyldt
60 år og på et tidspunkt står
overfor at skulle forlade arbejdsmarkedet.
Læs denne pjece og søg flere informationer på vores hjemmeside.
Du er også altid velkommen til at
ringe til kredskontoret.
Seniorsektionens formål
Det er sektionens opgave at samle medlemmer med henblik på at styrke deres
mulighed for at arbejde med seniorpolitik, pensionistpolitik, ældrepolitik.
Ligeledes at samle medlemmerne omkring sociale og kulturelle aktiviteter.
Seniorsektionens økonomi
Seniorsektionens aktiviteter finansieres
ved en kombination af egenbetaling og
tilskud fra kredsen. Aktiviteterne holdes
altid på et rimeligt niveau.

Information til medlemmerne
Orienteringer om aktiviteterne i seniorsektionen gives normalt via annoncering i Socialpædagogen og det lokale
medlemsblad. Hvert år i januar udsendes en række informationer, herunder
generalforsamling og arrangementer.
Og endelig vil alle informationer altid
være at finde på hjemmesiden
www.sl.dk/Kredse/Midtsjaelland/Seniorer
LO faglige seniorer
Du kan som medlem også deltage i
LO Faglige Seniorers aktiviteter. Deres
hjemmeside er: www.losenior.dk
Du kan ved udfyldelse af talon i det
materiale, der udsendes hvert år i januar, abonnere gratis på LO Faglige
Seniorers blad: Liv og lidt mere.

Seniorsektionens aktiviteter
Seniorsektionen afholder temadage,
udflugter, kulturelle arrangementer,
julefrokost, ferierejser og deltager i
landsmøder. Du kan frit deltage i disse
arrangementer, og det vil fremgå af de
enkelte annonceringer, hvilke evt. betalinger eller andre vilkår der er gældende.
Temadage
Annonceres normalt via Socialpædagogen eller det lokale medlemsblad. Arrangementerne vil normalt være gratis
Udflugter
Annonceres normalt i det lokale medlemsblad eller ved direkte udsendelse.
Der er normalt tale om 1-dages ture på
Sjælland og tilgrænsende øer og lande.
Der vil være deltagerbetaling, og evt.
ægtefælle eller samlever kan også deltage.
Kulturelle arrangementer
Annonceres normalt i Socialpædagogen og det lokale medlemsblad. Det
kan være en teaterudflugt eller et arrangement lokalt. Der kan forekomme
deltagerbetaling.

Julefrokost
Annonceres i Socialpædagogen og det
lokale medlemsblad. Afholdes normalt
på kredskontoret.
Ferierejser
Sektionen arrangerer i samarbejde med
andre sektioner på Sjælland en årlig
rejse til et andet land i Europa med
bus, tog eller fly. Normalt 4-5 dages
varighed.
Rejsen annonceres normalt i det lokale
medlemsblad og ved den årlige udsendelse.
Landsmøde
Annonceres normalt i Socialpædagogen og det lokale medlemsblad. Det er
en 3-dages konference med deltagere
fra hele landet. Der er altid foredrag,
underholdning og samvær.

Seniorsektionens ledelse
Seniorsektionen ledes af en bestyrelse
på ca. 5 – 8 medlemmer, der vælges
på en årlig indkaldt generalforsamling
i 1. kvartal.
Det er bestyrelsens opgave at arrangere
de nævnte aktiviteter. Bestyrelsen samarbejder med kredskontoret og kredsbestyrelsen om disse opgaver
Seniorsektionens bestyrelse kan findes
på kredsens hjemmeside. Du er altid
velkommen til at henvende dig.
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