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Sakstittel
Referatsaker
Roan eldreråd - møteprotokoll 270416
Saker til behandling
Eldres Dag 2016 - Program og innbydelse
Innspill til budsjett 2017 Roan kommune

Eventuelt -

Referatsaker
RS 5/16 Roan eldreråd - møteprotokoll 270416

Endelig vedtak:
Referatsaken tas til orientering.

Lukket

Saker til behandling
PS 6/16 Eldres Dag 2016 - Program og innbydelse
Saksprotokoll i Roan Eldreråd - 29.08.2016
Behandling:
Mottatt menyforslag fra ROBU-KROA ble gjennomgått og diskutert.
Rådet ble enig om meny bestående av saltkjøtt med kålstappe og potet, riskrem med
kirsebærkompott, kaffe og kaker (total pris kr 250-260 pr. kuvert). Bespisningen skal være gratis
for deltakerne.
Under møtet ble Svend Aagård og Dagfinn Gården kontaktet og forespurt om å komme og
underholde. Ingen av dem hadde anledning.
Det ble videre bestemt å forespørre trekkspillklubben i Osen om underholdning. Rådets
sekretær undersøker dette. Alternativt skal spørres NFDS; - Johan gjør dette dersom det blir
aktuelt. Ordføreren inviteres for å gi ei orientering fra kommunen.
Det skal ellers være allsang; - og utlodning.
Videre sørger sekretæren for å lage invitasjoner som skal bringes ut til kommunens pensjonister
– og settes opp som oppslag på vanlige oppslagssteder.
Påmelding skjer til kommunens sentralbord. Påmeldingsfriste settes til 2-3 dager før ROBUKROA må ha oversikt over antall deltakere.
Endelig vedtak; - enstemmig:
Eldres Dag 2016 markeres lørdag 1.oktober ved Robu-Kroa, Bessaker med start kl. 13.00.
Meny: Saltkjøtt med kålstappe og potet, riskrem med kirsebærkompott, kaffe og kaker
(pristilbud er innhentet på forhånd og kommer totalt på kr. 250-260 pr. kuvert).
Bespisningen skal være gratis for deltakerne.
Rådets sekretær undersøker med trekkspillklubben i Osen om underholdning.
Alternativt skal spørres NFDS; - Johan gjør dette dersom det blir aktuelt.
Ordføreren inviteres til Eldres dag for å gi ei orientering fra kommunen.
Det skal ellers være allsang; - og utlodning.
Sekretæren sørger for å lage invitasjoner som skal bringes ut til kommunens pensjonister – og
settes opp som oppslag på vanlige oppslagssteder. Påmelding skjer til kommunens sentralbord.

PS 7/16 Innspill til budsjett 2017 Roan kommune
Saksprotokoll i Roan Eldreråd - 29.08.2016
Behandling:
Endelig vedtak:
A. Eldrerådet har drøftet budsjett for 2017 og vil særlig be om at det prioriteres arbeidet med
oppstarting av sykeheimen med bad og klosett til alle rom.
Eldrerådet er kjent med at det er bevilget midler. Arbeidet bør derfor snarest bli påbegynt og at
nødvendig tilleggs-midler blir bevilget.

B. Eldrerådet vil be om at arbeidet med maling/kalking av kirka igangsettes snarest. Kan lokale
krefter brukes?
Eldrerådet vil også be om at uteområdet kirke/kirkegård blir prioritert, slik at arbeidet som er
påbegynt kan intensiveres/fullføres. Økte ressurser nødvendig?
Her kan nevnes:
-Veien til kirke/kirkegård (brua over bekken)
-Gjerde rundt kirkegården
-Rydding i kirkehaugen

