Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Eldrerådet 30.01.2017

Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Galleriet, Schweigaardsgate 4, Oslo
212
30.01.2017
10:00 – 11:50

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Jan Bye Iversen
Leder
Hilde Aanerud
Medlem
Jon Schøning Lie
Medlem
Kari Aalerud
Medlem

Representerer
Forsvarets Seniorforbund
Pensjonistforbundet
Høyre
Arbeiderpartiet

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Turid Mari-Anne Jenssen
Leder

Representerer
Fagforbundet

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Stein-Owe Hansen
Rådgiver/fagsekretær
Ole Kjendlie
For administrasjonen

Innkallingen ble godkjent.
Protokollen fra møtet 5. desember ble godkjent.

Saksliste
Saksnr

Tittel
Saker til behandling

1/17

Kulturplan for Akershus 2016-2023 - Handlingsplan 2017

2/17

Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer
Orienteringsnotater

1/17

Orientering: Søknad om tilskudd til forprosjekt - Universell utforming av hele
reisekjeden i Akershus

Orienteringer
 Utkast til eldrerådets årsrapport 2016 – for innspill fra medlemmene
Eldrerådet stilte seg bak utkastet til årsrapport.
Saken vil bli behandlet i mars.


Eldreforum 2017 – program
Eldrerådet beklaget at Pensjonistforbundet ikke har kommet med en representant til
programmet. Dersom det ikke er klarlagt ved henvendelse til forbundet tas forbundet ut
av programmet.
De kommunale eldrerådene inviteres til å holde tidsbegrensede innlegg under «åpen
post»
Stein-Owe sender melding til eldrerådene om hvorledes denne sekvensen tenkes
organisert.
Program og organisering diskuteres i neste arbeidsutvalgsmøte og i det ordinære
eldrerådsmøtet i mars.



Invitasjon fra Pensjonistforbundet om kurs i eldrerådsarbeid
Eldrerådene er invitert til å delta med et medlem og en fra administrasjonen på
forbundets bekostning.
For vår del vil det være aktuelt å delta den nye fagsekretæren og enten Turid Jensen
eller Hilse Aanerud i en av samlingene på Kirkenær i Grue i april.

Saker til behandling
1/17 Kulturplan for Akershus 2016-2023 - Handlingsplan 2017
Utvalgets behandling:
Leder Jan Bye Iversen foreslo å ta saken til etterretning og fikk eldrerådets tilslutning til dette.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til etterretning.

2/17 Frivillighet i Akershus - Perspektiver og utfordringer
Utvalgets behandling:
Leder Jan Bye Iversen foreslo å ta saken til etterretning og fikk eldrerådets tilslutning til dette.

Eldrerådets innspill:
Eldrerådet tar saken til etterretning.

Orienteringsnotater
1/17 Orientering: Søknad om tilskudd til forprosjekt - Universell utforming av hele
reisekjeden i Akershus
Utvalgets behandling:
Notatet ble tatt til orientering.

