Storfjord kommune
Frivilligsentralen

Notat
Oppmøte:

Ann-Mari Hansidatter, Anne-Marie Nilsen, Ann-Olaug Holmeslett, Laila Aronsen,
Anne Dalheim, Ilmar Monlund, Steinar Furuly

Forfall:

Svein Richardsen –vara Steinar Furuly møtte

Fra adm./
andre:

Jill Fagerli, møtesekretær, Else Strandvoll -tjenesteleder,
Anne Rasmussen –tjenesteleder, Maria Figenschau -kulturkonsulent og
Synnøve Løvland -fysioterapeut

Referanse

Dato

2019/92-21

12.11.2019

Møtereferat Råd for eldre og funksjonshemmede 13. november 2019
Storfjord Rådhus, kl. 09.00-14.00
Jill Fagerli er møtesekretær for Lena Nilsen i dette møtet.
Etter fristen kom plandokument: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
Det er ønsket at rådet behandler saken i dette møtet, på grunn av planprogrammets tidsplan.
Plandokumentet ble sendt ut pr. post til medlemmene.
Om saken behandles i dette møtet, vil den få saksnummer 20/19
Behandling:
Rådet tar saken som en orienteringssak. Maria Figenschau og Synnøve Løvland orienterte om
planen
Vedtak:
Rådet tar saken som en orienteringssak

Saksliste:
Laila Aronsen og Ann-Mari Hansidatter skriver under protokollen.
17/19 – Referatsaker/orienteringssaker








Referat fra møter i andre styrer, råd og utvalg i kommunen
Anne-Marie Nilsen orienterer fra formannskapet
Orientering/status Sykehjemsavdelingen, ved Anne Rasmussen
Orientering bygging og fremdrift kommunale boliger, ved Anne Rasmussen og Else
Strandvoll
Høring –Lov om Eldre ombudet, Helse og omsorgsdepartementet
Informasjon og opplæring til de nye eldrerådene, Fylkesrådet i Troms
Veileder –råd for personer med funksjonsnedsettelse –oppfordring om å legge ut lenke på
nettside, Bufdir
Flytting av Gutteklubben og Møteplassen for damer fra Valmuen, innsendt av Torgeir
Lilleng –tillitsvalgt for Gutteklubben

Behandling:
Sakene er referert
Vedtak:
Sakene er referert

18/19 – Budsjett
Råd for eldre og funksjonshemmede kan komme med innspill på rådmannens budsjettforslag
Saksdokumenter vedlagt
Anne Rasmussen og Else Strandvoll informerte fra Helse og omsorg, kap.1.3
Behandling:
Vedtak:
19/19 – Den kulturelle spaserstokken
Storfjord Frivilligsentral ønsker at Råd for eldre og funksjonshemmede overtar ansvaret for Den
kulturelle spaserstokken
Saksdokumenter vedlagt
Behandling:
Vedtak:
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Vedtak:
Råd for eldre og funksjonshemmede i Storfjord ønsker å delta hos Balsfjord kommune om å få til
foredrag om Leve hele livet i løpet av høsten 2019. Leder tar kontakt med Balsfjord for å jobbe
med saken videre.

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble
vedtatt på møtet.
Hatteng, 12. november 2019
_____________________________________ ____________________________________
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