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Eventuelt

Sakstittel
Referatsaker
Roan Eldreråd - Protokoll fra møte 29.03.2017
Saker til behandling
Eldres dag 2017 - Program og innbydelse

Lukket

Referatsaker
RS 2/17 Roan Eldreråd - Protokoll fra møte 29.03.2017
Det ble under gjennomgang av referatsaken stilt spørsmål om situasjonen/ståa vedr planlagt
sykehjemsutbygging.
Ordfører orienterte og svarte på spørsmål.
Referatsaken ble tatt til orientering.

Saker til behandling
PS 5/17 Eldres dag 2017 - Program og innbydelse
Saksprotokoll i Roan Eldreråd - 28.08.2017
Behandling:
Eldres dag 2017 markeres søndag 1. oktober i Roan ungdomshus med oppstart kl 13.00.
Pris for leie av ungdomshuset for èndagsarrangement er innhentet; - og er kr 2600 inkl vasking /
kr 2000 dersom rådet selv vasker etter arrangementet. Det ble bestemt å leie med vasking
inkludert.
Til underholdning ble bestemt at rådets sekretær forespør Jørund Viken (alternativt Hallgeir
Eian) om musikk og sang, og Anbjørg spør Per Rødøy om kåseri. Ordfører Einar Eian inviteres
for å gi ei orientering fra kommunen. Det skal ellers være allsang og utlodning. Sekretær sørger
for innkjøp av loddbøker. Gevinster til utlodninga mottas med takk, - og dette skrives på
invitasjonene.
Mottatt menyforslag og pristilbud fra Kaffekroken, Storflotta ble gjennomgått og diskutert.
Rådet ble enig om servering av Kjøtt i mørket med tilbehør (kr 245 pr pers.), riskrem (kr. 40 pr
pers), kaffe og kaker (kr 40 pr. pers). Bespisningen skal være gratis for deltakerne.
Sekretær lager invitasjoner. Disse bringes ut til kommunens pensjonister i uke 37, - innen 15.
september. I tillegg skal det settes opp oppslag på butikker og oppslagstavler samt legges ut på
kommunens hjemmeside.
Påmelding skjer til kommunens sentralbord. Påmeldingsfristen settes til fredag 22.september.
Endelig vedtak; - enstemmig:
Eldres dag 2017 markeres søndag 1. oktober i Roan ungdomshus med oppstart kl 13.00.
Ungdomshuset leies med vasking; - kr. 2600,-.
Meny: Kjøtt i mørket med tilbehør (kr 245 pr pers.), riskrem (kr. 40 pr pers), kaffe og kaker (kr
40 pr. pers). Maten leveres av Kaffekroken, Storflotta.
Bespisningen skal være gratis for deltakerne.
Rådets sekretær lager invitasjoner som skal bringes ut til kommunens pensjonister i uke 37, innen 15. september. I tillegg settes opp oppslag på butikker og oppslagstavler samt legges ut på
kommunens hjemmeside.
Påmelding skjer til kommunens sentralbord; - påmeldingsfrist fredag 22.september.
Ordføreren inviteres og bes om å gi ei orientering fra kommunen
Sekretæren forespør Jørund Viken om underholdning med sang og musikk. Alternativt spørres
Hallgeir Eian.
Anbjørg spør Per Rødøy om kåseri.
Det skal ellers være allsang og utlodning. Sekretær sørger for innkjøp av loddbøker.
Gevinster til utlodninga mottas med takk, - og dette skrives på invitasjonene.

