Til pkt. 10 i dagsorden

Anmeldelse af kandidat som formand for DANSKE ÆLDRERÅD i 2017:
Udfyldes af det indstillende ældre-/seniorråd v/ (navne på formænd):
Erik Stagsted.
Kandidaten indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd:
Ældrerådet i Vesthimmerland.
Kandidatens navn og mailadresse:
Erik Stagsted (erikstagsted@stofanet.dk)
1. Præsentation af kandidaten (med egne ord og foto).
Uddannelse som Socionom. Har arbejdet som miljø- og socialfaglig konsulent og højskolelærer i
26 år. Formand for ældrerådet i Vesthimmerland i 8 år. Formand for Regionsældrerådet i 6 år.
Medlem af bestyrelsen Danske ældreråd i 7 år, og næstformand i samme i 2 år.
2. Hvorfor ønsker du at stille op som formand for DANSKE ÆLDRERÅD?
Ønske om at være formand for Danske Ældreråd, fordi jeg er dybt interesseret i, at alle mennesker
skal have gode rammer for et godt og aktivt seniorliv.
3. Hvad er dine primære ønsker for arbejdet som formand for DANSKE ÆLDRERÅD?
Overordnet ønsker jeg:
at være formand for en organisation, der er i stand til at gå fra holdning til handling.
at være formand for en organisation, der kendes på respekt, tillid samt være koordinerende og
samlende.
at Danske ældreråds bestyrelse skal være ansvarlig, retfærdig og arbejde for, at der skabes
stærke Ældreråd i alle landets kommuner.
at alle 98 Ældreråd, må føle sig ”ligeværdige” i.f.t Ældreråd med de største kræfter.
at Danske Ældreråd, i fremtiden må være tro over for holdninger, der bliver formuleret af
repræsentantskabet, samt offentliggøre disse i en løbende debat.
at Danske Ældreråd i fremtiden skaber gode konstruktive relationer til samarbejdspartnere, og
dermed skabe basis for de rigtige beslutninger.
at Danske Ældreråd skal arbejde for at skabe kontinuerlig udvikling igennem kontakt med de
Politiske partier, Folketing og Ministerier.
at Danske Ældreråd arbejder kontinuerligt for, at være debatskabende i alle danske medier.
at Danske Ældreråd udvikler sig positivt, til gavn for alle ældres fremtid.
Med de ovenstående punkter, stiller jeg min erfaring, viden og indgående kendskab til
ældrerådsarbejdet, til repræsentantskabets rådighed.

