MØTEPROTOKOLL
Eldrerådet
Møtetid:
Sted:

17.08.2021 kl. 15.30 – 17.15
Ås kulturhus, Lille sal

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.
Møtende medlemmer:
Erling Berge
Gunnar Bengtsson, nestleder
Egil A. Ørbeck
Inger Anni Schult
Møtende varamedlemmer:
Trygve Roll-Hansen
Astrid Rundqvist
Fredrik Ravn
Forfall:
Grazyna Englund, leder
Liv Skatter
Egil Ekberg, ikke meldt
Fra administrasjonene møtte:
Førstekonsulent Vibeke Berggård – sekretær
Diverse merknader:
Nestleder Gunnar Bengtsson fungerte som leder.
Egil A. Ørbeck ble valgt til å godkjenne protokollen.
Varamedlem Fredrik Ravn, som var invitert som medlem av eldredagskomiteen,
tiltrådte møtet pga. et forfall som ikke var meldt.
Orientering fra leder og eventuelt ble behandlet til slutt i møtet.
Møteprotokoll godkjent 19.08.2021
fungerende leder Gunnar Bengtsson og Egil A. Ørbeck.
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Informasjon fra leder og eventuelt
1. Egil A. Ørbeck foreslo orienteringer som tema til kommende eldrerådsmøter:
 Ås kommune etter koronaen.
 Nye Moer sykehjem - status, og gjerne besøk på sykehjemmet.
2. Oversikt over alle medlemmer og varamedlemmers e-postadresser sendes
alle i eldrerådet av sekretær.

Orientering / drøfting
1/21 17/02621-20 Folkehelseprofil 2021
Folkehelseprofilen 2021 ble tatt til orientering.
Seniorkontakt eller folkehelsekoordinator inviteres til et senere møte for å
drøfte aktivitetstilbudene for eldre.
Gunnar Bengtsson lager et forslag til oversikt over aktiviteter for eldre til
neste møte i eldrerådet. Astrid Rundqvist undersøker svømmetilbud i Ås.
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2/21 Eldredagen 2021 – fredag 1. oktober
Eldrerådet vedtok enstemmig at markeringen holdes kl. 18.00 – 20.00.
Det må avklares hvor mange det er plass til i lokalene Store sal og Store
salong i kulturhuet. Covid-19-forskiriften §13 må følges. Arrangøren skal
ha oversikt over hvem som er til stede med telefonnummer. Oversikten
oppbevares i 14 dager etter arrangementet, deretter skal den makuleres.
Det var enighet om at det må annonseres krav om påmelding for
arrangementet på telefon til en av komitemedlemmene inntil det er fullt.
Alle mottatte forslag til temaer ble drøftet. Komiteen holder møte for avklaring
av program, påmelding, rigging og rydding m.m.
_____
Praktisk oversikt over arrangementet så langt.
Komite for eldredagen 2021:
•
Grazyna Englund - leder
•
Astrid Rundqvist (varamedlem i eldrerådet)
•
Gunnar Bengtsson
•
Inger Anni Schult
•
Fredrik Ravn (varamedlem i eldrerådet).
Eldredagen holdes fredag 1. oktober kl. 18.00 – 20.00 i Store sal og Store
salong.
Reservasjoner
Store sal er reservert fra kl. 13.00 – 23.00.
Store salong er reservert fra kl. 09.00 - 23.00.
Lokalene må rigges og ryddes samme dag.
Dørene mellom lokalene skal stå åpne.
Annonsering kan sendes via sekretær for trykking i ØB og Ås avis
9. september (frist 4.9.), og eventuelt også i stordistribusjon i ØB
22. september (frist 17.9.) hvis ledig plass. Ingen kostnader.
Annonseforslag bes sendt sekretær i god tid før fristen.
Publisering også på Ås kommunes nettside og sosiale medier via sekretær.
Plakater kan trykkes av sekretær, henges opp av komiteen.
Servering og adgangskort for låsing av lokalene bestilles hos Follo Catering
på telefonnummer 452 88 793.
Fellesskaper Madeleine Solheim Johnsen på Innbyggertorget i rådhuset
kan kontaktes om det er ønskelig med hjelp,
Madeleine.SolheimJohnsen@as.kommune.no eller telefon 64 96 20 14.
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Kulturhuskoordinator Lars Sandsengen kan kontaktes på
Lars.Sandsengen@as.kommune.no eller telefon 940 21 420 om selve
arrangementet, mikrofoner etc.
Maks antall i Store sal og Store salong til sammen er 70 personer, for å
overholde avstandsregler. Avklart med kulturhuskoordinator.
Økonomisk ramme:
Ca. kr. 20.000 inklusive 10.000 fra den Kulturelle spaserstokken 2021.
Rapportskjema fylles ut til Den Kulturelle Spaserstokken 2021 via
sekretær i etterkant.
Regninger sendes:
 Be Follo Catering sende regningen til Ås kommune
v/økonomiavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås merket res.nr. 54689 eldredagen 2021
 Kjøp av blomster: Ås kommune har avtale med Ås blomster, Moerveien
6 og med Mester Grønn i Rådhusplassen 33. Hvis dere kjøper blomster
bes dere handle ett av stedene. Be dem sende regningen til Ås
kommune v/økonomiavdelingen, Postboks 195, 1431 Ås merket res.nr.
54689 - eldredagen 2021.
 Andre bes sende EHF-faktura:
https://www.as.kommune.no/elektronisk-handelsformatehf.413398.no.html Merkes Eldredagen 2021, ressursnr. 54689.
 Refusjon for ev. andre utgifter: kvitteringer leveres politisk sekretariat.
Oppgi navn adresse og kontonummer til den som skal ha penger
tilbake. Ås kommune res.nr. 54689 - merk eldredagen 2021
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