
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - MARKERING AV ELDREDAGEN 2018  
 

 

Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken, saksnr. 8/18 

den 24.05.2018. 

 

Behandling: 

Vedtak fra planleggingsmøte 16. april 2018, mellom leder, nestleder og sekretær i rådet og 

leder frivilligsentralen ble referert. 

 

o «Dagen» vert arr. torsdag 27. september, kl 17.00. 

o Tidsramme: kl 17.00 – 19.30. Leder REF ynskjer velkomen og leder møtet, ordføraren 

seier litt om aktuelle saker i kommunen (maks 15 min), kåsør 20-30 min. Elles allsang 

og god tid til prat og sosialt samver. Ikkje utlodding i år. 

o Stad: biblioteket og «glasburet» ved Gausdal Arena. Frivilligsentralen tinger lokale og 

tek seg av rydding og framsetting av stoler.  

o Enkel servering: kaffe/te, kringle og frukt. REF kjøper inn det som trengs (m.a. 

eingongskoppar og serviettar), frivilligsentralen koker kaffe/te og ordner fruktfat. 

o Inngang: kr 50 

o Annonsering som sist år: eigen annonse i GD + «Det skjer i morgon». Tek i tillegg 

kontakt med Byavisa for ei evt. omtale der. Elles som sist år: Gausdal kommune si 

heimeside og sosiale media (inkl. frivilligsentrallen sine fora), plakater ved 

omsorgssentra, biblioteket og frivilligsentralen. Pensjonislaga i Østre og Vestre er med 

å gjer arr. kjent: på medlemsmøte + henge opp plakater. I annonseringa skal det gå 

fram at det er ope for alle. 

o Kåsør: Edel foreslo «Aktiv i 100» som tema. Dette er turar i nærmiljøet i regi av 

frivillgsentralen og Gausdal turlag. Edel tek kontakt med Jøran Prestrud og høyrer om 

han kan kome og orientere om tilbudet, vise bilder og fortelja frå turar i løpet av 

sesongen 2018. Har fått bekrefta av Edel i etterkant av møtet at dette er i orden. 

o Musikkinnslag/allsang: allsang ved Arnhild Vik. Har fått bekrefta av Edel i etterkant av 

møtet at dette òg er i orden. 

 

 

 

 

Vedtak/innstilling: 

 

Referat fra planleggingsmøtet tas til etterretning. Til neste møte lager sekretær, i samråd med 

leder frivilligsentralen, et notat med fordeling av de praktiske oppgavene. 
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