ÅRSMELDING KVINESDAL ELDRERÅD 2015
Eldrerådet har frem til 13.10.2015 bestått av følgende medlemmer og
varamedlemmer:
Medlemmer:
Kåre Svindland (pensjonistene) – leder
Brit Olimstad (pensjonistene) – nestleder
Marry Solås (pensjonistene) - medlem
Odd Aamod (kommunestyret) – medlem
Christine Aamodt (kommunestyret) - medlem
Varamedlemmer:
Agnes Haugland (pensjonistene) - varamedlem
Gerd Jansson (pensjonistene) – varamedlem
Judith Ingebretsen (pensjonistene) – varamedlem
Olaug Eftestøl (kommunestyret) - varamedlem
Fra 14.10.2015 har rådet bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer:
Medlemmer:
Kåre Svindland (pensjonistene) – leder
Brit Olimstad (pensjonistene) – nestleder
Kjell Gulliksen (pensjonistene) – medlem
Constanse Skranefjell (kommunestyret) – medlem
Christine Aamodt (kommunestyret) – medlem
Varamedlemmer:
Marry Solås (pensjonistene) – varamedlem
Agnes Haugland (pensjonistene) – varamedlem
Judith Ingebretsen (pensjonistene) – varamedlem
Sigmund Oksefjell (kommunestyret) – varamedlem
Bjørn Lorentzen (kommunestyret) - varamedlem

Eldrerådet har hatt 6 møter i 2015. Det har i tillegg vært 6 fellesmøter med Råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne og det har vært 1 avslutningsmøte med
bevertning etter endt valgperiode sammen med Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Møtene har vært avholdt på Rådhuset i Kvinesdal.
Det har vært totalt 22 saker i 2015 i eldrerådet og 19 saker i fellesmøtet med Råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Lyttevenner:
Prosjektet med Lyttevenner i skolen fortsatte i 2015.
FNs internasjonale eldredag:
Ble markert i kulturhuset 25. september
Arrangør: Kvinesdal Eldreråd og Pensjonistforeningen i Kvinesdal

Det møtte ca. 100 mennesker på festen. Ordfører Svein Arne Jerstad åpnet festen.
Lista trekkspillklubb bidro med sang og musikk flere ganger.
Synnøve Dunsæd, kåserte om " Det er ikke så lenge siden.....".
Midtveis i programmet ble det servert lapskaus, kaffe og kringle.
Marit Rasmussen orienterte om Aktivitetssenteret og Frivilligsentralen.
Mariana Myrboe snakket om betydningen av fysisk aktivitet i hverdagen og det ble
også lagt inn lett trim. Torhild Kvinlaug fokuserte på «God alderdom nå og i framtida»
og Leiv Gunnar Skiftun avsluttet med andakt.
Kurs/konferanser:
Deltakere på «Vårkonferansen» i Lyngdal og på «Erfaringskonferansen».
I etterkant av kursene/konferansen har deltakerne informert de andre.
Diverse informasjon om:
Sentrumsplanen ved Ivar Aarstad.
Prosjekter vedr. eldre og ensomhet - mulighet for å søke midler - ved Randi Larsen.
Vi har gjennomgått budsjettet for eldrerådet.
FELLES MED RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE:
Gjennomgang av «Plan for habilitering og rehabilitering» og «Retningslinjer
saksbehandling helse/omsorgstjenester» ved Linda Ryerson og Therese Netland.
Info om «kriterier for tildeling av hjemmehjelp og «utenomhusarbeid» ved Anne Berit
Å. Hansen.
Informasjon om innkjøp av dagligvarer til eldre ved Torhild Kvinlaug.
Informasjon om velferdsteknologi ved Ronny Bjørnevåg.
Info etter befaringen i 2014 ved Sigbjørn Skjekkeland.
Folkevalgtopplæring ved Jostein Røyseland.
Vi har fått gjennomslag for muligheten til å søke «Tilskudd til utenomhus arbeid».
Rådene har bedt kommunen utarbeide et mandat for Eldrerådet og Råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vil følge opp denne saken i 2016.

Kvinesdal 15. januar 2016
Kåre Svindland – leder 2011-2015 og 2015-2019
Brit Olimstad – nestleder 2011-2015 og 2015-2019

Kopi: Kommunestyret

