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GLOBALE 
SENIORER 

 

Handlingsplan 
Perioden marts 2017 til marts 2018 

 

Globale Seniorer havde på generalforsamlingen i marts 2017 en grundig debat om hvad vi er for en slags 

organisation, hvordan vi ønsker at udvikle os, og hvilke aktiviteter vi skal fremme. Bestyrelsen har efter 

generalforsamlingens beslutning opsamlet debatten i nogle overordnede mål i aktiviteterne i 2017-18:  

 

Overordnede mål for aktiviteterne 
• Globale Seniorers skal fortsat tilbyde aktiviteter til netværkets medlemmer, som kan gøre os klogere på 

verden og de globale udfordringer. Det er vigtigt for os, at det er et tilbud om at blive klogere sammen 

og få mulighed for gensidigt at trække på hinandens erfaringer, viden og gode selskab. 

• Som Globale Seniorer vil vi ikke alene blive klogere sammen, vi har også ambition om at kunne handle 

sammen til glæde for andre. Vi vil i 2017 og 18 forsøge at lave flere konkrete aktiviteter, som kan 

oplyse, påvirke og støtte.  

• Kun bredden i medlemmernes internationale engagement og interesser sætter grænser for, hvad 

Globale Seniorer beskæftiger sig med og indenfor den grænse har vi et særligt fokus på ældres 

rettigheder og vilkår. Aktuelt fastholder vi den overordnede prioritering af verdensmålene ligesom vi 

fastholder vigtigheden af også at udvikle aktiviteter om europæiske spørgsmål. 

• Samarbejde med andre organisationer og netværk, som arbejder på samme områder som Globale 

Seniorer spiller derfor en vigtig rolle og bestyrelsen skal tage initiativ til at udvikle samarbejdet 

yderligere. Et bredt samarbejde er også en vej til at styrke vores samlede ressourcer! 

 

Øvrige rammer for aktiviteterne 
Temagrupper 

- Temagrupperne er centrale i vores netværk og bygger på medlemmernes egne interesser og 

indsats. 

- Temagrupper og bestyrelse evaluerer regelmæssigt om emnerne er relevante og om der fortsat er 

interesse for at arbejde videre med det  

 

Kommunikation 

- Hjemmesiden er central for kontakten med aktuelle - og potentielle - medlemmer 

- Udadvendt PR med en organisationsprofil på Facebook og evt. andre sociale medier 

- Globale Seniorer bliver kendt i offentligheden ved at bestyrelsen og medlemmerne deltager i 

andres møder og blander sig i debatten om emner af relevans for Globale Seniorer f.eks. om FN’s 

17 verdensmål 

- Udarbejdelse af en oplysnings og uddannelsesstrategi som udgangspunkt for GS udadvendte 

oplysning overfor eksterne grupper 

 

Vi skal være flere Globale Seniorer 

- En kampagnegruppe er nedsat med henblik på at få primært flere individuelle medlemmer. To til 

tre introduktionsmøder bør afholdes per år 
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- Globale Seniorer er interesseret i oprettelse af lokale netværk uden for Hovedstadsområdet, hvor 

der er interesse og ressourcer lokalt 

 

Møder 

Mål: fem offentlige møder/seminarer årligt 

(Udover de møder, der arrangeres af temagrupperne) 

- Vi vil både benytte os af den viden og erfaring, medlemmerne har og invitere eksterne 

oplægsholdere 

 

Studierejser 

Mål på sigt: 

- En inden for Europa årligt  

- En uden for Europa årligt  

 

Samarbejde og kontakt 

Der er vigtigt med samarbejde i relation til de emner, Globale Seniorer prioriterer. Globale Seniorer vil 

derfor arbejde for 

- Vedligeholdelse af eksisterende kontakter 

- Udbygning af kontakter særlig internationalt   

 

Økonomi 

Økonomien vil fortsat være en afgørende udfordring 

Hvordan optimerer vi de to kilder til finansiering 

- Kontingenter 

- Tilskud  

 

Hvad kan vi gøre? 

- Øge medlemstallet 

- Søge støtte fra fonde o.l. 

- Fortsat sikre støtte i form lån af lokaler, trykning af materialer mv. 

 

 

 

Bestyrelsen 

juni 2017 


