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MØTEREFERAT ELDRERÅDET 05.10.2017
Sak 28/17 Godkjenning av referat fra forrige møte
- Godkjennes uten bemerkninger.
Sak 29/17 Evaluere Eldredagen
- NØVGS – Avdelingsleder Bjørn Eidsvåg deltar i evalueringen. Eldrerådet er svært
fornøyd med gjennomføringen av eldredagen på NØvgs, kan ikke gjøres bedre. Spa/
håndbehandling, kaffe og biteti, konsert og deretter nydelig fiskesuppe. 67 stk. fikk
servert mat, noe trangt under maten da ca. 10 stk. ikke hadde fått med seg at de måtte
melde seg på for å få mat, men alle fikk. Dans etter mat. Omvisning til de som ønsket
det. Stor takk til NØvgs. Fint å få se skola. Fra skola sin side; veldig glad for positive
tilbakemeldinger. Skolen har linjer som passer for en eldredag, elevene får bruke sine
kunnskaper. Helse og oppvekst sørget for spa. Musikklinja la opp
opplegget/underholdning etter publikummet de visste kom. Matfag har få elever, men
fikk hjelp fra andre linjer til bl.a. oppdekking og servering. Haver`n restaurant er
beregnet til 50 stk., med flere til bords kan det dekkes i kantina ved en senere anledning.
Tronsalen lite handicaptilpasset ved mange rullestoler. Omvisning noe amputert, tok lang
tid, viktig å være ferdig til 15.00 da elevene avslutter dagen. Elevene veldig fornøyd med
dagen. Vgs. ønsker eldredagen velkommen tilbake ved en senere anledning, gjerne neste
år. Vinnvinn situasjon for både eldre og yngre, glede av hverandre. Viktig å være tidlig
ute i fht. planlegging opp mot vgs.
Ønske om hyggedag på vgs. hvor flere kan ha mulighet for å delta, jobbes videre med.
Konserter på vgs. noen torsdager, mulighet for å gå en tur, høre på og deretter kjøpe seg
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noe i kantina. Kantina er åpen for alle 9.30-14.30. Kvikne kan avtale med Bjørn eller
rektor for å få et eget tidspunkt til besøk på skola.
-Tjønnmosenteret – Kaker bestilt av kjøkkenet v/Tj.m.s. Arrangement gjennomført kl.
17-19. Flere møtte og hjalp til med å organisere bord og stoler, samt servering. God hjelp
og god plass. Mange av beboerne er for dårlig til å kunne delta, men god deltakelse fra
enkelte avdelinger. Sang ved Arild Nygård, som hadde tilpasset underholdningen til
publikum. Hyggelig og god stemning. Ved en senere anledning fordele oppgaver blant
flere, om mulig. Tidspunkt passet bra.
-Enan – Godt opplegg, med god erfaring fra tidligere. Fult hus, 44 stk., nydelig mat, 3
retters middag. Varmrøkt laks til forrett, salt kjøtt, røkt pølse og rotmos, fromasj og kaffe
til dessert. Orkester med 5 musikere som ble satt stor pris på. Mye god prat og et
vellykket arrangement. Hadde egen komite og fordelt oppgaver godt. Samme opplegg
ønskes neste år.
Alt i alt meget vellykkede arrangement rundt omkring, til stor glede for alle eldre som
deltok. Viktig å tipse media til neste år. Gjennomføres tirsdag 2. okt. i 2018.
Viktig å huske i forkant av eldredagen:
-Stoff til kulturhusfolderen må inn innen 10. august for å komme med i septemberfolderen.
-Informasjon som var klarert med avisene kom inn litt sent. Bør være litt i forkant neste
år. Bruke Østlendingen, Retten, Tynsetingen, Kvikne.no.
-Bør ha to telefonnummer for påmelding, ikke bare ett.
-Orientere dagsenteret på Tjønnmosenteret i egen invitasjon.
-Motivere brukere av hjemmetjenesten til økt deltakelse.
Nesten 200 stk. fikk invitasjon. Oppslag levert til avdelingene på institusjonene.
Sak 30/17 «Den kulturelle spaserstokk» - mulighet for konsert
Fått tilsendt tilbud fra kulturkontoret over arrangement som dekkes av «Den kulturelle
spaserstokk». Ønske om å arrangere gratis konsert. Skal Eldrerådet arrangere? Hør om
kulturkontoret kan komme og informere om hvordan man går frem for å arrangere en
konsert. Hør med Tjønnmosenteret om de ønsker konsert.
Pensjonistforeninga på Kvikne arrangerer er kulturmøte i november, ønsker å høre om de
kan benytte seg av «Den kulturelle spaserstokk» - Olav hører med kulturkontoret.
Eldrerådet bør ikke stå for mange arrangement, men bistå de som jobber med eldre med
råd, være en høringsinstans og «kontrollør», talerør for eldre, gi råd i fht. eldre sine
behov og ønsker. Eldrerådet skal ikke stå som arrangør ved annet enn Eldredagen. Ikke
Eldrerådets oppgave å lage konserter.
Sak 31/17 Eventuelt
- Varamedlemmer kalles inn ved fravær, når det meldes forfall. Førøvrig har
varamedlemmer mulighet til å delta på møtet i Eldrerådet som tilhører, om de
ønsker.
- Informasjonsmøte velferdsteknologi 31.10, Simen innkalles.
- 25. okt. budsjettkonferanse, det er her budsjettet for neste år diskuteres,
politikerne kan stille spørsmål og få grunnlag for budsjettvedtaket som skal fattes
for 2018.
- Ønske om boliger som kommunen kan tilby til eldre som ønsker å bo i fellesskap.
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Valg av leder og nesteleder på neste møte.
Krav om møtegodtgjørelse skrives før nyttår.

Neste møte i Eldrerådet: Torsdag 9. november 2017, kl. 13.00, Formannskapssalen 8. etg.

Med hilsen
Tone Finstad Rønning
førstekonsulent
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og sendes ut uten signatur.
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