MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Dato:
Stad:
Arkivsak:

23.04.2014 kl. 9:00
Kommunestyresalen
12/00486

Tilstades:

Cesilie Bråthen, Jan-Fredrik Raastad, Margit Anderdal, Knut H Ulsaker
(representanten kom til møtet kl. 9.15 )

Møtande
varamedlemer:

Ingen

Forfall:

Helene Sagabråten

Andre:

Ordførar Oddvar Grøthe og leiar for helse og omsorg Borghild Moen

Protokollførar:

Pia Rørby Ruud
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SAKSKART

Side

1/14 Årsmelding eldrerådet 2013 – godkjenning av årsmelding
Leiar Cesilie Bråten går gjennom årsmeldinga. Raastad ber om at det står litt meir i
årsmeldinga for å forklare litt meir om dei einskilde punkta. Leiar skal gjere dette.

2/14 Fellesmøte for eldreråda i Hallingdal hausten 2014 i Hemsedal
I år er det Hemsedal sin tur til å arrangere fellesmøte for eldreråda i Hallingdal.
Korleis skal dette leggjast opp i Hemsedal kommune?
Kva er bra i Hemsedal?
- Friskliv
- Gruppetrening
- Fallforebyggjande arbeid
Fagleg innhald:
- Friskliv, Tordis
- Tannhelsetenesta, invitere tannhelsa til å informere.
- Psykisk helse
- Borghild Moen skal sjå litt på dette
Omvising på helsesenteret. Borghild ser på dette.
Underhaldning:
- Knut Hjelmen; sang
- Olav Dokk; litt om utviklinga i Hemsedal
Knut H Ulsaker ordnar med underhaldning.
Servering:
- Kaffi og rundstykke kl. 10.00
- Litt varmmat til avslutninga; småmat og lefsekling, samt kaffi kl. 15.00.
Cesilie Bråten og Margit Anderdal ordnar med mat og kaffi.
Stad:
- Helselagshuset; Cesilie Bråten ordnar dette.
Dato:
- Tysdag 23. september kl. 10.00, sende ut førebels invitasjon til dei andre
kommunane. Pia Ruud sender ut til dei andre kommunane.
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3/14 Tannhelsetenesta
Tannhelseteneste kjem i fellesmøtet med dei andre kommunane.

4/14 Områdeplan Trøym aust (planprogram følgjer som vedlegg til innkallinga) ved
Ordførar Oddvar Grøthe
Ordførar informerer.
Eldrerådet meiner at helsesenteret, Bygdaheimen og omsorgs - og bustad er blant dei
viktigaste punkta.

5/14 Eventuelt
-

Dagskonferanse på Storefjell, leiar Cesilie Bråten informerer:

- Skal råd for menneske for nedsett funksjonsevne og eldrerådet slås saman?
Hemsedal eldreråd ønskjer ikkje dette.
- Opplæring av eldrerådet
Rådet plikter sjølv til å lære seg grunnleggjande regler.

-

Leiar av eldrerådet oppfordrar medlemmane til å kome med fleire innspel til
saker til saklista.

-

Ordførar; Norges sprekaste bygd; Korleis skal vi betre helsa til dei som er
mindre spreke?
Endring av friskliv så fleire får det dei treng.
Gåturar og ein «rullatorgjeng»
Holdningar

Stad, 23.04.2014

Cesilie Bråten
Leiar av Hemsedal eldreråd
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