MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldrerådet
Dagsenter, Stadsbygd eldresenter
17.09.2018
13:00-15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Geir Riseth
Leder
Harald Fagervold
Nestleder
Lars Bromstad
Medlem
Erling Fjeldahl
Medlem
Jon Audun Schei
Medlem
Jens Wanvik
Medlem
Janne Karin Skånøy
Medlem
Marna Waterloo
Medlem
Aase Grande
Medlem
Åse Lysvand
Medlem
Randi Knutsen
Medlem
Line Marie Rosvold Fjeldahl Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Sverre Pukstad
MEDL

Representerer
IF-PP

IF-V
Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Bjørn Ståle Aalberg
Assisterende helse- og omsorgssjef / sekretær
Merknader:
Tilstede under orienteringer:
Prosjektleder Stadsbygd eldresenter: Mette Solberg og Ass. prosjektleder Fabian Egge
Eventuelt:
o

o

Savner å få e-post med varsel om at referatet er ferdig.
 Sekretær i Eldrerådet tok opp saken med politisk sekretær, for å høre hvordan
rutinene er. Til alle råd og utvalg etc. ligger det informasjon og lenke i innkallingen
om hvor møteinnkalling og møtereferat blir publisert. Avhengig av flere faktorer kan
det ta noe tid, men referat skal ligge ute på Innsyn
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/dmb/AllDmb i rimelig tid etter gjennomført
møte. Pr i dag er det ikke vurdert som nødvendig med ekstra epost ut til medlemmer
når referatet er klart.
Det er ønskelig fra noen medlemmer å få referater og saksinnkallinger på papir.



Hovedregelen er at alle sakspapirer skal være elektronisk og ligge tilgjengelig på
Innsyn. Det kan gjøres unntak for de som ikke har anledning til å se dokumentene
elektronisk. Det vil da kunne skrives ut dette til den enkelte etter individuell
forespørsel.

o

Ekstra sak: Besøk fra Oddny Lillevik (medlem i rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne) har innspill på dette med bygging av Stadsbygd eldresenter.
 Hun mener de er ikke involvert i prosessen og synes at begge rådene må få bli med
tettere fremover fra nå av.
Forslag fra eldrerådet at begge rådene får treffe prosjektledelsen i et arbeidsmøte
for å gjennomgå prosjektet mer i detalj og komme med innspill. Det velges
representanter fra rådene til dette møtet: Geir Riseth, Randi Knutsen, Harald
Fagervold.

o

Endring i statuetter for Eldreprisen.
 Leksvik hadde for 2017 pengepris i tillegg til prisen og diplomet. Dette foreslås tatt ut
for den felles prisen i 2018. Dette vedtas enstemmig.

Saksliste:




Eldres dag 26. september ved Fritun i Stjørna
o Påmeldinger og arrangering av transport – statusoppdatering.
o Fastsettelse av program. Forslag settes opp under møtet.
 Harald Fagervold gjennomgår forslag til program.
 Gjennomgang av budsjett av Harald Fagervold.
 Forslag til bruk av evt overskudd. Vedtak: Praktisk arrangør får
overskuddet fra arrangementet. Dette for å stimulere til at det blir
attraktivt å ta på seg den praktiske gjennomføringen i fremtiden.
Eldrepris
o Utforming
 Innspill:
 Usikker på om det er meningen at det skal være en bygning over
teksten Eldreprisen på side 2? Foreslår at blomsten flyttes dit og
at kommunevåpen forstørres og sentreres på side 1.
 Blomsten må være med
 Vedtak: Vase ble godkjent som forevist, så fremt vi får tillatelse til å
bruke «skisse» av bygning Reinskloster. Diplom ble også godkjent.
Forandre navn til «Indre Fosen kommune»
o Kandidater til prisen – Erling Fjeldahl legger fram saken i møtet.
 4 forslag var kommet inn. Komiteen la fram to forslag i prioritert
rekkefølge. Begrunnelse i henhold til innsendte forslag.
 Valg av kandidat nummer 1 ble enstemmig vedtatt. Resultatet
offentliggjøres først ved overrekkelse av pris.
 Komiteen forslag legges inn i saksmappe og unntas offentlighet til
utdeling er ferdig.



Referat fra årskonferanse for kommunale eldreråd 11.-12. september – Harald
Fagervold.
o Muntlig referat fra samlingen av Harald Fagervold.



Statusrapport på bygging av nye Stadsbygd eldresenter
o Gjennomgang av tegninger. Samme tegninger som ble fremvist til rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet kom med innspill på enkelte

deler som prosjektleder tar med seg i det videre arbeidet. Blir nytt møte med
rådene i løpet av november.

Saksnr
DR 4/18
DR 5/18
DR 6/18

Sakstittel
Søknad om støtte fra eldrerådet - utflukt for beboerne Stadsbygd eldresenter
Søknad om støtte fra eldrerådet - sommertur for eldre
Søknad om tilskudd til samlinger på Stadsbygd eldresenter

Lukket

DR 4/18 Søknad om støtte fra eldrerådet - utflukt for beboerne - Stadsbygd
eldresenter
Saksprotokoll i Eldrerådet - 17.09.2018
Rådets behandling:
Søknaden avslås da det er arrangert av en offentlig instans. Hadde dette vært i regi av et
frivillig lag eller organisasjon kunne det vært innenfor statuttene.

DR 5/18 Søknad om støtte fra eldrerådet - sommertur for eldre
Saksprotokoll i Eldrerådet - 17.09.2018
Rådets behandling:
Rissa Sanitetsforening tildeles kr 3000,- til støtte for sommertur for eldre.

DR 6/18 Søknad om tilskudd til samlinger på Stadsbygd eldresenter
Saksprotokoll i Eldrerådet - 17.09.2018
Rådets behandling:
Tidligere Stadsbygd Songlag tildeles kr 3000,- til støtte for samlinger ved Stadsbygd
eldresenter.

