
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - ELDREDAGEN 2018, EVALUERING  
 
 
Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 14/18 
den 06.12.2018. 
 
Behandling: 
Eldredagen ble gjennomført 27. sept, kl 17 – 19.30 ved Gausdal Arena, i samarbeid med 
Gausdal frivilligsentral. Positiv erfaring med å legge arrangementet en time tidligere på 
ettermiddagen enn tidligere, men det førte dessverre ikke til flere deltakere.  
 
I forhold til selve innholdet er det delte meninger: noen mener at årets kåseri og musikalsk 
innslag ikke trekker folk, men de som møtte opp uttrykte tilfredshet med innholdet. Det kom 
også positive tilbakemeldinger på at det var god tid til den sosiale biten med kaffe og prat. Det 
ble i møtet stilt spørsmål ved om mer servering ville trukket flere folk. 
 
Olav Olstad satte fram forslag til vedtak: 
Målgruppen for eldredagen har endret seg fra når eldrerådet startet med slike arrangement, og 
det er tid for å tenke nytt. Eldrerådet har ikke noen arrangementstab/apparat men er avhengig 
av samarbeid med andre.  
 
Med bakgrunn i de siste års arrangementer, foreslås det at Gausdal frivilligsentral skal ha 
hovedansvar for arrangement på eldredagen i årene framover. Arrangement kan gjerne være en 
del av tilbudet fra den kulturelle spaserstokken og ses i sammenheng med andre arrangement 
der.  
 
Midler avsatt til arrangementet overføres til Gausdal frivilligsentral. 
 
Eldrerådet bistår i den grad det er ønskelig fra frivilligsentralen sin side, både med den 
praktiske gjennomføringen og i planleggingsfasen. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Målgruppen for eldredagen har endret seg fra når eldrerådet startet med slike arrangement, og 
det er tid for å tenke nytt. Eldrerådet har ikke noen arrangementstab/apparat men er avhengig 
av samarbeid med andre.  
 
Med bakgrunn i de siste års arrangementer, foreslås det at Gausdal frivilligsentral skal ha 
hovedansvar for arrangement på eldredagen i årene framover. Arrangement kan gjerne være en 
del av tilbudet fra den kulturelle spaserstokken og ses i sammenheng med andre arrangement 
der.  
 
Midler avsatt til arrangementet overføres til Gausdal frivilligsentral. 



 
 

 
 

 

 
Eldrerådet bistår i den grad det er ønskelig fra frivilligsentralen sin side, både med den 
praktiske gjennomføringen og i planleggingsfasen. 
 
 


