
 
Eldrerådets medlemmer, 1. og 2. varamedlem 
 
 
Vår ref.:  Deres ref.:   Saksbehandler   Dato 
   Aud Solli       30.4.21 
          
 
Referat fra møte i Eldrerådet 29.04.21 
 
Tilstede: Ragnar, Arne, Berit, Rune, Ingrid (fult medlem), Jan, Aud og Tore Grytting Andersen. 
 
Forfall:  Steinar  
 
Sak nr.  
 16/21 Godkjenning av innkalling 

Godkjent 
 

 17/21 Godkjenning av referat fra møte, 04.02.2021  
Godkjent  
 

 18/21 Saker til formannskapet  
*Årsberetning og årsregnskapet 
*Rapporten/årsmeldingen fra Eldrerådet 
*Sak fra Humanetisk forbund om gravplassforvaltning 
 

 19/21 Velferdsteknologi, status Tvedestrand 
Orientering av Tore Gryting Andersen 
Tore orienterte om status.  
Viser til vedlegg til referatet. 
 
Det ble vedtatt å samle fastlegene til et info-møte der Arne og Rune orienterer om 
tilgang på digitale hjelpemidler, alarmer o.l. 
 

 20/21 «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet» 
Søknad innvilget, ref. Vedlegg. 
Eldrerådets engasjement. 
Ragnar oppfordret Eldrerådets medlemmer å hjelpe til. 
Coronatiltak som blant annet betyr at de kan være 15 stk. av gangen – vi følger 
sentrale og lokale corona-regler. 
Vi stiller opp – de som kan. 
 

21/21 Eldrerådets innsatsområder 2021 
Områdeansvarlige 
Rapport fra hvert enkelt område. 
Berit: Lyttevennprosjektet – har avtalt møte med skolesjefen høsten -21 
Ingrid: Aktiviteter for eldre – lage en info-brosjyre med oversikt over ulike 
aktivitetstilbud med kontaktpersoner og telefonnummer i Tvedestrand kommunen 
Aud: Etter avtale med Lars Mollekleiv skal syklene sjekkes og klargjøres i mai – 21 



  
22/21 Lindrende omsorg. 

Foredrag og markering, 3. juni -21 
Endring av møtedato for Eldrerådet. 
Eldrerådsmøte blir flyttet fra 10. juni -21 til 03. juni – 21. 
Arne har ansvaret for opplegget sammen med K. Kvamme og Liv Siljan. 
 

23/21 Sansehaven 
Dugnad 
Ragnar ser på langtidsvarslet ca. 10. mai og sender ut dato for dugnad. 
 

24/21 Eventuelt 
1. Mandag 21. juni eller mandag 28. juni kommer Karl og co til Sansehaven. 
Kontaktperson på Strannasenteret er Gunn Bodin. 
2. Til orientering: Kjell Elvis kommer til Strannasenteret i juni -21. 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
Aud Solli Sjåvåg 
 
 
 
 
 
Kopi: Kopi: Ordfører, Kommunedir., Ass kommunedir., Politisk rådgiver, leder OR, leder OE 


