Referat fra Eldreråds møte tirsdag 26.01.16

Tilstede: Kjersti Olsen, Kjell Arntsen, Arvid Nødtvedt, Eva Fure og Aslaug Bartholsen
Frafall: Åse Åsgård
Aslaug Bartholsen ønsket velkommen og informerte at hun er oppnevnt sekretær for
Eldrerådet og leder møtet til leder er valgt.
Sak 1/16: Presentasjon rundt bordet.
Sverre Bye fra Engeløya. Kjersti Olsen fra Leines, Arvid Nødtvedt fra Sørskot, Kjell
Arntsen fra Nordfold, Eva Fure fra Marhaug og Aslaug Bartholsen fra Bogøy.
Sak 2/16 : Kostituering
Valg Leder:
Sverre Bye fremmet forslag om Kjell Arntsen som leder. Eva Fure fremmet samme forslag.
Kjell Arntsen ble enstemmig vedtatt som leder.
Valg nestleder :
Kjell Arntsen fremmet forslag om Kjersti Olsen, men Arvid Nødvedt henviste til veilederen i
eldrerådsarbeid pkt.2.5. Det står: Leder og nestleder velges blant alderspensjonistene i
rådet.
Kjell Arntsen fremmet et nytt forslag på Åse Åsgård.
Åse Åsgård ble enstemmig vedtatt.
Leder fremmet forslag at Arvid Nødtvedt er personlig vara for Åse Åsgård.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Sak 3/16: Opplæringskonferanse i Bodø 17-18 februar 2016
Det er fylkeskommunene som inviterer 1-2 representanter fra hvert eldreråd. Det ble
enstemmig bestemt at Arvid Nødtvedt og Aslaug Bartholsen deltar på konferansen.
Sak 4/16: Regnskap:
Utskrift fra regnskap 2015, der budsjettet var på kr. 20.000,- og det ble brukt 18.787,Sak 5/16: Budsjett:
Budsjettet for 2016 er ikke vedtatt, men vi antar at det er det samme som for 2015
pålydende kr. 20.000,-

Sak 6/16: Eventuelt:
-

Møtegodtgjørelser

Nye regler for 2016: Forberedelsesgodtgjørelse pr. møter er kr. 300,-.
Kr. 225,- pr. time fra man drar hjemmefra til man er retunert hjem.
Uklart hva møtegodtgjørelsen for leder er, men Aslaug skal undersøke.
Man skriver selv på møteseddel og lever til Aslaug. Må være inne senest den 20 i hver
måned, da blir det utbetalt neste måned. Man kan samle opp møter før levering.
-

Praktiske ting:

Eldrerådet skal komme med uttalelser opp mot kommunestyre, hvis det er saker som angår
eldrerådet.
Vi må gå igjennom sakslisten til formannskapet for å vurdere saker. Hvis det er aktuelle saker
,må vi ha en uttalelse senest 1 uke før kommunestyremøte.
-

-

Det har vært praktisert i tidligere Eldreråd, å invitere inn ledere i kommunen. Vi er
kommet frem til at det er naturlig å invitere rådmann til neste møte.
Arvid ønsker å møte de andre i styret etter konferansen i Bodø.
Arvid påpeker at på hjemmesiden til kommunen, er det ufullstendig informasjon om
eldrerådet. Det skulle ha vært informasjon hva eldrerådets oppgave er og hvem som
sitter i rådet. Mulighet til å legge ut dokumenter, referat og protokoll. Vi må se hva vi
kan gjøre med dette. Ansvarlig for hjemmesiden til Steigen Kommune er Elin Grytøyr.
Ny informasjonsfolder for det nye eldrerådet. Arvid hadde laget til det forrige
eldrerådet og det var bra. Arvid påtar seg oppgaven med å lage ny og bestille dette.

Møteplan for første halvdel av 2016:
-

Tirsdag 2.februar kl. 09.00 på rådhuset
Mandag 18.april kl.10.00 på rådhuset
Tirsdag 14. juni kl. 09.00 på rådhuset

Møtet avsluttet kl.10.45
Referent sekretær
Aslaug Bartholsen

