SYGEPLEJERSKE
HELE LIVET
Velkommen i Seniorsammenslutningen i Dansk Sygeplejeråd

SENIOR – MEN STADIG SYGEPLEJERSKE
Selvom du er gået på pension, efterløn eller førtidspension, kan du sagtens blive
ved med at dyrke din sygeplejefaglighed. I Seniorsammenslutningen kan du gøre
det i selskab med en masse andre seniorsygeplejersker.
Seniorsammenslutningen er Dansk Sygeplejeråds tilbud til dig, der ikke længere
er aktiv på arbejdsmarkedet. Du er automatisk medlem, når du beholder dit medlemskab af DSR. Sammenslutningen har ca. 8.000 medlemmer, der nyder godt af
hinandens selskab og de mange forskellige aktiviteter, sammenslutningen arrangerer året rundt.

FAG – KULTUR - FÆLLESSKAB
Kom f.eks. med, når der hvert år en uge i august er landsmøde for alle sammenslutningens medlemmer. Igennem årene er det blevet til ophold på forskellige højskoler rundt om i landet. Ugen byder altid på en blanding af debat og oplæg inden
for et aktuelt, gennemgående tema, ligesom lokalområdets historie, kunst og litteratur bliver udforsket og inddraget i løbet af ugen. En af dagene tilrettelægges
som en sygeplejefaglig dag med indlæg om forskellige emner og med inspirerende
foredragsholdere. Herudover finder den årlige generalforsamling i Seniorsammenslutningen også sted i forbindelse med landsmødet.

AKTIVITETER TÆT PÅ DIG
Seniorsammenslutningen er også til stede i Dansk Sygeplejeråds fem lokale kredse, hvor i alt 15 kontaktudvalg afholder medlemsmøder med bl.a. foredrag af faglig karakter, studiekredse og temadage. I de fleste kredse afholdes møderne ca.
1 gang om måneden fra september til april. I maj arrangeres typisk en udflugt.
Lyder det som noget for dig? Så hold øje med fagbladet Sygeplejersken eller besøg
Seniorsammenslutningens hjemmeside - www.dsr.dk/seniorer, hvor alle aktiviteter – både på landsplan og lokalt – bliver omtalt.

FULD AF GODE IDÉER ?
Har du gode forslag til aktiviteter, og vil du gerne være med til at styrke Seniorsammenslutningen? Så kan du få indflydelse på, hvad Seniorsammenslutningen skal
fokusere på, ligesom du kan være med til at præge sammenslutningens arbejde.
Det gør du ved at stille op til bestyrelsen eller til dit lokale kontaktudvalg. Valgene
finder sted forskudt hvert andet år og bliver annonceret både i Sygeplejersken og
på www.dsr.dk

SENIORSAMMENSLUTNINGEN HOLDER FAST I FAGLIGHEDEN
Seniorsammenslutningen i DSR arbejder ud fra tre hovedformål, som er:
1.	At arbejde for fremme af fælles faglige og organisatoriske interesser for seniorsygeplejerskerne i Dansk Sygeplejeråd.
2.	At foreslå, medvirke ved og foretage undersøgelser/projekter inden for socialog sundhedsvæsenet, hvor seniorsygeplejerskers viden og erfaringer kan være
befordrende for kortlægning og udfald af undersøgelsen/projektet.
3.	
At tage initiativ til og tilrettelægge kurser, møder og andre aktiviteter for
Seniorsammenslutningens medlemmer på lands- og kredsplan.

FIND SENIORSAMMENSLUTNINGEN PÅ HJEMMESIDEN
Vil du se bestyrelsen og høre mere om arbejdet og aktiviteterne i Seniorsammenslutningen?
Så besøg www.dsr.dk/seniorer - her kan du også finde dagsordener og referater fra de møder, der bliver afholdt i løbet af året.
På www.dsr.dk/efterlønellerpension kan du læse meget mere om dine
medlemsfordele i DSR. Som seniormedlem får du f.eks. et billigere kontingent, du kan søge bolig via PKA, leje sommerhus og meget mere.

VELKOMMEN SOM MEDLEM AF
SENIORSAMMENSLUTNINGEN
– De glæder sig til at hilse på dig !

HISTORIEN BAG SENIORSAMMENSLUTNINGEN
Seniorsammenslutningen blev dannet i april 1982. Først blev vedtægterne
for sammenslutningen godkendt af Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse,
og senere på året kunne Seniorsammenslutningen for første gang mødes til
den stiftende generalforsamling, hvor knap 500 pensionerede sygeplejersker deltog. Den første bestyrelse blev valgt, og dermed var Seniorsammenslutningen etableret.
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