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Kommissorium for Seniorer
i Socialpædagogerne Østjylland
Ramme for seniorernes organisering
Den lokale organisering i kredsen er reguleret af dette kommissorium i henhold til
nedenstående punkt 1-9, som er vedtaget af kredsens bestyrelse.
1. Formål med den lokale organisering
Formålet med den lokale organisering af seniorer i Socialpædagogerne Østjylland er
at samle medlemsgruppen og styrke deres mulighed for lokalt at arbejde med seniorpolitik og indgå i sociale og kulturelle arrangementer.
2. Medlemmer af den lokale organisering
Alle medlemmer, der er pensionister eller efterlønsmodtagere, i Socialpædagogerne
Østjylland, i henhold til Socialpædagogernes Landsforbunds vedtægter § 4, stk. 5 er
medlemmer af den lokale organisering.
Alle medlemmer kan fra det fyldte 58. år registreres som medlem af den lokale repræsentation, og deltage i aktiviteter og i den lokale repræsentation – fremad kaldet
Udvalg for seniorer.
3. Samspillet med kredsen
Udvalget for seniorerne er dialog og høringspart i forhold til kredsens ledelse og virker gennem aktiviteter som støtte til kredsens arbejde med seniorpolitik.
4. Årsmøde
Kredsen er forpligtet til årligt at indkalde til årsmøde for seniorer i kredsen. Hvert 2.
år i ulige år vælges en lokal repræsentation til Udvalget for seniorer i kredsen, samtidig med at det lokale arbejde drøftes.
Årsmødet skal indkaldes skrifteligt med mindst 4 ugers varsel med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Indkomne forslag, skal være kredsen i hænde 10 dage før mødeafholdelsen
3. Fremtidigt arbejde
4. Valg af lokal repræsentation, sker hvert 2. år i ulige år
5. Eventuelt

Socialpædagogernes 39.000 medlemmer arbejder dagligt for og med børn, unge og voksne med
sociale problemer eller funktionsnedsættelser.

Side 2 af 2

5. Valg af lokal repræsentation
Udvalget for seniorer udgøres af 4 - 6 medlemmer. Herudover udpeger kredsen et
medlem fra kredsens forretningsudvalg, som er født medlem af udvalget. Det
er kredsen, der afgør antal af medlemmer.
Medlemmerne vælges blandt pensionister og efterlønsmodtagere i Socialpædagogerne Østjylland. Der kan desuden vælges medlemmer til udvalget, fra det år man fylder
58 år.
Valg sker for en toårig periode. Udvalget kan vælge at konstituere sig med en kontaktperson i forhold til kredsen.
Såfremt medlemmer udtræder undervejs i valgperioden, tager kredsen i dialog med
den lokale repræsentation stilling til, om der skal ske en indsupplering.
6. Den lokale repræsentation, Udvalg for seniorer
Udvalget for seniorer står for dialogen med kredsbestyrelsen og kredskontoret. Der
afholdes 6 udvalgsmøder årligt, og udvalgsmøderne afholdes på kredskontoret.
Kredskontoret står for det praktiske i forbindelse med møderne – indkaldelse, dagsorden og beslutningsreferat. Udvalgets medlemmer bidrager til mødernes indhold,
ved at indsende punkter som skal behandles på møderne. Punkterne skal være kredsen i hænde senest 8 dage før udvalgsmødet.
Kredsen yder sekretariatsmæssig bistand efter aftale.
7. Økonomi
Udvalgets aktiviteter finansieres af kredsen. Kredsen fastsætter retningslinjerne for
økonomien. Midlerne er afsat indenfor kredsens budget og underlagt dennes revision.
8. Ophør
Den lokale repræsentation kan kun opløses af Hovedbestyrelsen eller kredsbestyrelsen.
9. Kommissorium
Kredsbestyrelsen har på kredsbestyrelsesmødet den 17. juni godkendt kommissorium
for udvalg for Seniorer i Socialpædagogerne Østjylland.
Ændring af kommissoriet kan kun besluttes af kredsbestyrelsen

