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Roan eldreråd - protokoll fra møte 080216
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Referatsaker
RS 2/16 Bjugn eldreråds årsmelding 2015
RS 3/16 Ørland Eldreråd - Årsrapport 2015
RS 4/16 Roan eldreråd - protokoll fra møte 080216

Endelig vedtak:
Referatsakene tas til orientering

Lukket

Saker til behandling
PS 4/16 Fysisk aktivitet for eldre
Saksprotokoll i Roan Eldreråd - 27.04.2016
Behandling:
Rakel og Tore ga orientering og tips om fysisk aktivitet for eldre og hva som kan gjøres for
oppstart av aktivitet.
Etter å ha diskutert rundt temaet ble det enighet i eldrerådet om å kontakte lag og foreninger
med forespørsel om å legge opp til turer/aktivitet i sine grender.
Endelig vedtak, - enstemmig vedtatt:
Eldrerådet ser det som viktig tiltak med aktivitet for eldre i kommunen.
Rådet vil derfor kontakte lag og foreninger med forespørsel om å legge opp til turer/aktivitet i
sine grender.
Opplegget bør være tilpasset til den enkeltes muligheter/behov.
Administrasjonen pålegges å sende ut skriv til lag og foreninger.

PS 5/16 Eldres dag 2016
Saksprotokoll i Roan Eldreråd - 27.04.2016
Behandling:
I forbindelse med markering av Eldres dag 2016 vil eldrerådet å arrangere en tilstelning lørdag
1. oktober. Tilstelninga planlegges lagt til Robu-Kroa på Bessaker.
Det ble bestemt at til neste eldrerådsmøte skal:
-rådets sekretær undersøke om lokalene ved Robu-Kroa er ledig – og mulighetene for å
arrangere tilstelninga der den planlagte dagen.
Sekretær ber videre om forslag til – og pristilbud på – middag, dessert og kaffe, samt kaker
(eller om rådets medlemmer ev selv kan stille med kaker til kaffen).
Det bes om forslag/tilbud på både kjøtt- (f.eks. kjøttkaker, kjøtt i mørket, saltkjøtt og kålstappe)
og fiskerett.
I tillegg bes om forslag og pristilbud på buffèt.

