
 

   

 
 
Kommissorium for organisering af pensionister og 
efterlønsmodtagere i Socialpædagogerne kreds Midt- 
og Vestjylland 

 

Ramme for pensionister og efterlønsmodtageres organisering 

Den lokale organisering i kredsen er reguleret af dette kommissorium i henhold til nedenstående 

punkt 1 - 8, som er vedtaget af kredsens bestyrelse.   

 

1: Formål 

Formålet med den lokale organisering af pensionister og efterlønsmodtagere i Socialpædagogerne 

kreds Midt- og Vestjylland er at samle medlemsgruppen og styrke deres mulighed for lokalt at 

arbejde med seniorpolitik og at indgå i sociale og kulturelle arrangementer. 

 

2: Medlemmer 

Medlemmer er alle, der er pensionister eller efterlønsmodtagere, i kreds Midt- og Vestjylland, i 

henhold til forbunds vedtægternes § 4, stk. 5.  

 

3: Årsmøde 

Kredsen er forpligtet til årligt, i første kvartal, at indkalde til årsmøde for pensionister og 

efterlønsmodtagere i kredsen. Der afholdes valg hvert 2. år i ulige år, hvor der vælges en lokal 

repræsentation (Seniorudvalg) for pensionister og efterlønsmodtagere i kredsen. På dette årsmøde er 

der samtidig mulighed for at det lokale arbejde drøftes.  

 

Årsmødet skal indkaldes skrifteligt med mindst 4 ugers varsel med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Fremtidigt arbejde 

4. Indkomne forslag, skal være kredsen i hænde senest 10 dage før mødeafholdelsen 

5. Valg af lokal repræsentation, sker hvert 2. år i ulige år 

6. Eventuelt 

 

 

4: Valg af lokal repræsentation  

Seniorudvalget udgør 5-7 medlemmer. Herudover udpeger kredsen et medlem fra kredsbestyrelsen, 

som er født medlem af den lokale repræsentation.   

 

Medlemmerne af Seniorudvalget vælges blandt pensionister og efterlønsmodtagere i 

Socialpædagogerne kreds Midt- og Vestjylland.  



 

   
 

 

 

 

 

Valg sker for en toårig periode. Seniorudvalget konstituerer sig selv efter valg.  

 

Såfremt medlemmer udtræder undervejs i valgperioden, tager kredsen i dialog med seniorudvalget 

stilling til, om der skal ske en ind supplering. 

 

5: Samspillet med kredsen 

Seniorudvalget står for dialogen med kredsbestyrelsen og kredskontoret. 

 

Seniorudvalget er dialog- og høringspart i forhold til kredsbestyrelsen med henblik 

på at udøve indflydelse på efterløns-, pensions- samt ældrepolitik. 

 

Kredsen yder, efter aftale, sekretariatsmæssig bistand til seniorudvalgets aktiviteter. 

 

6: Økonomi 

Seniorudvalgets aktiviteter finansieres af kredsen.  

 

Kredsen fastsætter retningslinjerne for økonomien og midlerne er afsat indenfor kredsens budget og 

underlagt dennes revision. 

 

7: Ophør  

Seniorudvalget kan kun opløses af kredsens bestyrelse 

 

8: Kommissorium 

Kredsbestyrelsen har på kredsbestyrelsesmødet d. 17. januar 2020 vedtaget kommissorium for 

organisering af pensionister og efterlønnere i Socialpædagogerne kreds Midt- og Vestjylland. 

Ændring af kommissorium kan kun besluttes af kredsbestyrelsen. 

 

 


