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Seniorgruppe holdt stiftende
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1990 med nitten deltagere
Yderligere fem havde tilmeldt
sig, men måtte melde forfald,
og femten havde tilkendegivet
interesse for at delngq men var
forhindret i at komme.

SENIORSEKTIONEN
Dansk Socialrådgiverfo renin g
Uddrag fra protokoller

1990-2010
Under fortolkning af Sigrid Hansen

1989-1995

Etableringsfasen
Initiativtagere, Inger Tuxen, tidl. døvekonsulent Kbh'
Helge Andersen, tidl. socialinspektør Kellerup.
Idegrundlag: "social værnepligt'- kun bundet af etiske grænser - ikke
længere af politisk og administrativ loyalitet, bisidderrolle.
Ønske om samarbejde med andre faggrupper især sygeplejersker.

1990

Stiftende seneralforsamling. København:
Godkendes som seniorafdeling under Dansk Socialrådgiver Forening
med driftsstilskud.
Aktiv status, stemme- og taleret.
Helge Andersen vælges som formand.

I99l

Første ordinære qeneralforsamling- København:
Formål: Seniorgruppen skal være forum for et aktivt, kammeratligt
fællesskab hvor de, der ønsker det f.eks' kan:
- deltage i eller anangere aktiviteter (lokalt og på landsplan), der går ud
på at sætte fingeraftryk på aktuelle emner
- beskæftige sig med socialhistoriske, socialpolitiske og fagpolitiske
emner
- være tænketank/idebank for udvekslingen af erfaring i udøvelsen af

social arbejde.
Seniorgruppen kan på*age sig opgaver for hovedbestyrelsen.

1993

Første landsmøde på DS- København:
Eft erfølgende møder holdes i hovedstadsområdet.
Medlemmers tilhørsforhold kan være tidl. arbejdsplads, geografi eller
bopæI.
Diskussion om medlemsstatus med stemme og taleret på.
Kredsforenings generalforsamlinger og repræsentantskabs møder bølger
frem og tilbage.
Seniorbestyrelsen er imod stemmeret, hovedbestyrelsen og en del

medlemmer for.
Kontaktpersoner fra seniorbestyrelsen fordeles til amtskredsene med
henblik ph, at styrke lokale arrangementer.
Henny Nielsen, Esbjerg afløser Helge Andersen som formand.
Eftermiddagsmøder starter i Arhus amt.

t994

Årsmøde med generalforsamling. Brandts Odense:
Åfstemning om stemmeret i DS. Faldt, 16 stemte imod, 15 stemte for.
Beslutning om 2-dags årsmøde, hvis økonomi kan skaffes.

t99s

Årsmøde i 2 dage på Kursus Hotel- RY:
Fejring af 5-års fødselsdag.
Temaåt, frivilligt socialt arbejde igen til debat med uafklaret holdning og
påpegnrng af dilemmaer.

1995-2000

Afprøvningsperiode

- Hvem er vi? Hvad vil vi?
1996

Årsmøde. København:
Førtidspensionister deltager i mødet. Seniorgruppens ældste medlem og
initiativtager Inger Tuxen har ordet og fremhæver betydningen af at også
de nye kolleger bruger de "gamle erfarne", der kan give støtte og
vejledning som hun selv har haft positiv erfaring med.
DS, formand Anne Marie Møller deltager i mødet og tilkendegiver
ønske om samarbejde og udveksling af netværksliste over seniorer der
vil stille sig til rådighed for høringer m'v'

1998

Årsmøde. Sønderbors:
Emnet "hvad er formålet med seniorgruppen?" behandles i workshop.
Derudover ønskes en bred fonnulering, der kan rumme forskellige
interesser blandt medlemmerne : Som fælle sskab, socialhistorie,
tænketank, vidensbank og at blande sig i debat m.v.
Der satses på at styrke aktiviteten i de lokale kredse.
Et logo besluttes som en femkløver - bladene symboliserer kredsene og
det samlende midtpunkt symboliserer årsmødet.
Grethe Dynnes vælges som formand.
DS har frbmsat efterlysning af seniorer, der vil stille sig til rådighed i
udvalgsarbejde for belysning af aktuelle sager'
Medlemmerne tilskrives med hensyn på at tilmelde sig med deres
interesseområde.

1999

Kredsenes mødeaktiviteter.

Seniorgruppen i Frederiksborg amt etablerer sig med socialpolitisk
arbejdsgruppe.
Seniorgruppen i Fyns og Vejle amter inviterer sammen med
kredsforeningen til
Nordjyllands- og Århus amter slår sig sammen og laver en
Brugerundersøgelse om seniorernes interesser og forventninger
Førs1e rejseudvalg etablerå og arrangere studietur til Riga.
Fristedsgruppen etablere sig og tilbyder støtte og vejledning til kolleger,
der måtte ønske hjælp til problemløsning, gratis og anonymt.

2000

Årsmøde" 10-års jubilæum. Vejle fiord:
Fest, taler og sang om selvtillid og tro på at "seniorerne er kommet for at
blive" og være synlige.
På repræsentantskabsmøde, hvor senioreme var tildelt 2 pladser med
tale- og stemmeret, faldt næste afstemning om det samme til kredsforenings-generalforsamlinger. Grupperne studerende og seniorer blev
sidestillet.

2000-2005

Platform og synlighed i lokale kredse vigene status i forhold til DS
Seniorgruppen har en stand på Socialrådgiverdage

2002

Årsmødet. Lo-højskolen Helsingør:
Nyt emne: "hvad vil vi med seniorgruppen" til behandiing.
Anledningen var vores pladser i repræsentantskabet og evt. indflydelse
samt konsekvenser i forbindelse med ny strukfur i DS - 4 regioner.
Seniorbestyrelsen fordeler sig med kontaktpersoner til disse, det bør
have bopæl i regionen. Lokale initiativgrupper etableres til udvikling af
arrangementer.

Hidtil synlighed med referater af årsmøder med generalforsamling,
bestyrelsesmøder og annoncering af lokalmøder i Socialrådgiveren
aftager, utilfredshed med redaktionen.
Dårlig økonomi i DS fører til kontingentstigning for seniorer og polemik
om seniorstatus, wede og laitik over hovedbestyrelsens behandling af
sagen fører til en del seniorers udmelding af DS.
Hvad vil DS med seniorerne? Materiale med seniorernes særlige
interesseområder, der var udarbejdet til brug for evt. høringer og
arbejdsgrupper i DS, blev aldrig benyttet.
Den frivillige socialpolitiske arbejdsgruppe i Frederiksborg Amt,
nedlægger sig selv pga. svigtende tilskud fra kredsforeningen region Øst.

-2010
2006

Konsolidering

2006

'

Årsmøde. Hernins:
På årsmøde2006 er generalforsamlingen præget af den socialpolitiske
situation, hvor regeringens udspil om en velfærdspakke, der lader de
svageste i stikken, fører tll at en resolution til DS med støtte til
landsdækkende demonstration vedtages.
Også diskussion om DS' udspil om fusion med HK, vækker bekymring.
Anita Barfoed afløser Grethe Dynnes som formand.
En gensidig kommunikationen om lokalområdernes aktiviteter og
annonceringer udadtil om seniorgruppen må i stigende grad foregår via
IT-fijrmmeside, da Socialrådgiveren ikke længere bringer løbende
information.

Samarbejde mellem seniorgruppen og DS' kredsforeninger og DS
generelt meget forskellig. Tildeling af økonomi dog løbende til
forhandling med DS. Der har dog været invitation til deltagelse i
arbejdsgruppe om DS's udarbejdelse af professionsstrategi, men ikke
stor medlemsinteresse hertil. DS har nu 3 regioner - ØST dækker
hovedstaden og Sjælland, SYD dækker Syddanmark og NORD
Midtjylland og Nordjylland. Seniorgruppeme knfter sig lokalt til denne
inddeling, men deltager gensidigt i hinandens alrangementer. Seniorerne
har nu status af sektion i DS, der bl.a. har medført at rejseudvalget fik
status med tilskud fra seniorkassen. Efter mange succesfulde rejser, hvor
deltageme efterhånden blev udvidet til også at omfatte phtørende, er det
nu selv-finansieret og styret. Fristadsgruppen er ligeledes en selvstændig
frivillig gruppe, der dog kan annoncere gratis i Socialrådgiveren.
2-dages årsmøder med generalforsamling er fortsat øverste besluttende
myndighed i henhold til gældende vedtægter.
Møderne tilrettelægges på skift i de 3 sektioner, hvor bestyrelsesmedlemmerne er tovholdere. Det oprindelige logo "femkløveren" er nu

erstattet af DS's generelle logo.
Der er egenbetaling til årsmøder og lokale alrangementer, i forhold til
Ds-tilskud. Medlemskontingent, 225 kr. i kvartalet, fradragsberettiges.
Profil i forhold til vedtægtemes formåI, beskrevet som en bred vifte af
interesseområder, udtyndet i praksis, hvad angår vægtningen af et fagligt
og socialpolitisk indhold i aktiviteterne.
Seniorsektionen byder nye medlemmer som efterlønnere,
førtidspensioni ster o g alderspensioni ster velkommen på hj emmesi den
med, "fællesnævnerener at skabe rammer for at mødes og opleve
sammen med andre socialrådgiverseniorer".
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Bestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforenings Seniorgruppe foran"VEiLEi,r'-?-'''
hvor Senlorgruppens årsrnøde og 10 års jubilæun blev afholdt 11. og 12 'l':a;
2000.
Fra venstre: Suppleant Birthe Appelrod, Leif Kann, FormaND Grete Dvnnes
Hansen, Suppleant }lerete Senn, Sekretær Karen l4atre Hjort, Næstf ornanC
El, se l'{arie CarIslund. Kasserer Per Egebak

5ociaIråd

g iveI

r.tiii:t:i;,tti:

