
Spydeberg kommune 
 
 

Møteprotokoll for eldrerådet 
 
 
Møtedato: 16.10.2012 Møtetid: Kl. 09.00 – 11.15 
Møtested: Grinitun. Saksnr.: 017/12 – 021/12 
 
Faste representanter:     Vararepresentant: 
 
Gunnar Bye, AP   -  forfall     0 
Solveig Danielsen, Eldres Hyggestund 
Jarl Meland, FRP 
Bjørg Thorsrud, Pensjonistforeningen 
Bjørg Martiniussen, Pensjonistforeningen 
Anne Lise Strande, Sanitetsforeningen  -  forfall  Kjell Karlsen 
 
 
Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedlemmer møtte Parti 
Gunnar Bye 
 
Anne Lise Strande 

AP Pers. varamedl. innkalt, men møtte 
ikke 
Kjell Karlsen 

 

 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
   
 
Møteleder: Solveig Danielsen, ordstyrer Jarl Meland 
Fra adm. møtte:  
Utlevert i møtet:  
Orientering: Runar Stemme orienterte om budsjett 2013 
Spørsmål fra innbyggere:  
Befaring:  
Diverse:  
 
 
 
 
 
 
Underskrifter: 
 
        Solveig Danielsen   
 
 
 

          Fung. leder   

 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

Rådmannen, eldrerådets medlemmer, varamedlemmer 

 
 



  



SAKLISTE: 
 
Sak nr. Sakstittel 
 
017/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
018/12  AKTIVITETSPLAN FOR ELDRERÅDET 2013 
019/12  TV-AKSJONEN 2012 
020/12  REFERATER 
021/12  EVENTUELT – tatt opp i møte 
 
 
  



017/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger.  
 
E-017/12: Eldrerådet 16.10.2012 
 
Vedtak, enstemmig som foreslått. 
 
 
 
018/12:  AKTIVITETSPLAN FOR ELDRERÅDET 2013 
 
Eldrerådet ønsker å ha med flg. i rammen til aktivitetsplan for 2013: 
 

- Ekskursjoner, interne/eksterne 
- Kartlegging av aktiviteter  for de over 55 i bygda 
- Egen brosjyre over aktiviteter for de over 55 
- Spydeberg-guiden er ønskelig tatt opp igjen  
- Arrangement på den internasjonale eldredagen 1. oktober 

 
 
E-018/12: Eldrerådet 16.10.2012 
 
Vedtak, enstemmig: 
 
Aktivitetsplan for eldrerådet 2013 detaljlages og behandles på neste møte.  
 
 
 
 
019/12:  TV-AKSJONEN 2012 
 
Eldrerådets innstilling: 
 
Eldrerådet oppfordrer sine medlemmer til å delta som bøssebærere 21.10.2012. 
 
E-018/12: Eldrerådet 16.10.2012 
 
Vedtak, enstemmig: 
 
Eldrerådets innstilling tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



020/12:  REFERATER 
 
Eldrerådets innstilling: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
E-020/12: Eldrerådet 16.10.2012 
 
Vedtak, enstemmig, som foreslått med flg. endringer: 
 

- Jarl Meland ønsker at spesielt lange saker i politiske utvalg som refereres i eldrerådet 
blir linket for videre lesing 

- Bjørg Martiniussen innvilges kurs i “Eldrerådets roller og funksjoner” på Norsk senter 
for Seniorutvikling 

 
 
 
 
021/12:  EVENTUELT 
 

- Solveig Danielsen er f.t. fung. leder i eldrerådet. Hun skal ha innkalling til alle 
  møter som leder, eks. til Folkehelsekomiteen. 

- Pga. forfall av leder er nestleder fung. leder.  Fung. nestleder velges; Bjørg Martiniussen. 

- Enighet om at 1. vara innkalles ved forfall av fung. leder. 

- Staten overfører årlig midler til drift av eldrerådet som ikke er øremerket. 
  Eldrerådet må ha et budsjett med nok midler til rådighet. 

- Eldrerådet ønsker informasjon om hva eldremilliarden ble benyttet til. 

- Det innskjerpes at eldrerådet skal ha tilbakemelding i saker de tar opp. Det er ikke  
  kommet tilbakemelding på henv. vedr. Flex-brosjyren. jfr. møtereferat eldrerådet av  
  18.9.2012. 
- Eldrerådet og sekretær ønsker at sekretæren får full opplæring på    
  saksbehandlingsprogrammet 

 
 


