
Eldrerådets medlemmer, 1. og 2. varamedlem

Vår  ref.: Deres  ref.: Saksbehandler Dato

Aud Solli Sjåvåg, 97081530 25.05.2018

Innkalling til møte  i  Eldrerådet  6.06.2018

Eldrerådets medlemmer  samt  1. og 2. varamedlem, innkalles med dette til møte i Eldrerådet
tirsdag 6.06.2018 kl. 10.30  på kommunehuset, møterommet  i  3.  etasje.
Forfall meldes til In eb'ør Voie  tlf.:  371 99 500.Hun innkaller varamedlemmer.

Varamedlemmer mottar møtegodtgjørelse dersom faste medlemmer ikke kan  møte.
Varamedlemmer møter frivillig dersom de ikke er vara for faste medlemmer.

Sak nr.

32/18 Godkjenning av innkalling

33/18 Godkjenning av referat fra møte, 08.05.2018

34/18 Off.PhD stipendiat  Kristin J eppestøl informerer om «Appetitt» og

ernæringsappens  funksjon.

35/18 Utdrag fra kommunens driftsresultater i OR for  2017  ved Arne Bjørnstad

36/18 Orienteringssaker:
1. Referat fra regionmøte for eldrerådene i Østregionen  22.05.18
2. Sommeravslutning for eldrerådet fredag 15.06.18
3. Framdrift vedrørende glisikker løper i  gågata
4. Velferdsteknologi  — informasjon

5. Oppsummering fra 28. mai  2018  —  tur til Lyngørporten med middag

37/18 Eventuelt

Med hilsen

Aud Solli Sjåvåg

sekretær

Kopi: Ordfører, rådmann, ass. rådmann, leder av livsløpskomiteen, konst. enhetsleder OR



Fylkeseldreråd Aust-Agder
leder Ole Mikalsen

TEMAER PÅ ELDRERÅDSKONFERANSENE

Viser til Regionsmøte 22. mai  2018  på Lyngrillen på Brokelandsheia, Gjerstad.
FørstVil Vi fra Eldrerådet i Tvedestrand takke Fylkeseldrerådet for at slike samlinger
holdes.  Dette  gir kunnskap, styrket samhold, gir læring til hverandre, og er et
hyggelig og «helsebringende» avbrekk i hverdagen.

I siste sak: Oppsummering, kom kom det spørsmålom forslag til temaer på neste
møte. Undertegnede kom da med et spørsmålom Fylkesrådet kunne bidra til et bedre
samarbeidmellom Eldrerådene, Pensjonistforeningene og Frivilligsentralene. Leder

ba da om en skriftlig henvendelse, så Ville Fylkeseldrerådet se på saken. En
begrunnelse for anmodningen:Det er Eldrerådene som har den formelle makttil
påvirkning inn mot administrasjonenog mot politikerne. Derfor trengs bredest mulig
støtte og kunnskap, noe både Pensjonistforeningene og Frivilligsentralene innehar og
kan gi. Undertegnede har Vært rundt i både Pensjonistforeninger, Frivilligsentraler og
Eldreråd og pratet om velferdsteknologi, og på de fleste plasser er dette samarbeidet

helt fraværende. Riktignokhar noen fått politikere som medlemmer, men det vil aldri
bli samme tyngde isaksfremlegg, som om alt går gjennom Eldrerådene. Etter

forutgående drøftinger.
Det er sikkert flere som kan tenke seg å snakke om dette på neste møte, men om ikke,
stiller Tvedestrand Eldreråd seg til disposisjon.

Håperdere Vil behandle saken, og at det gir et resultat som gagner oss pensjonister. —

Med vennlig hilsen

Arne Bjørnstad
Leder i Tvedestrand Eldreråd


