Klæbu kommune

MØTEPROTOKOLL
ELDRERÅDET
Møtested: Klæbu kommune - rådhuset
Møtedato: 12.09.2012
Tid: 14:30

Slutt: 16.10

Til stede på møtet
Medlemmer:
Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre):

Leder Einar Skei, Randi Berg, Kåre Haugen, Arne Jan Eggan.
Ole Horgøien.
Ingen.
Rådgiver Solveig Dahle Hermanstad, spesialsykepleier Toril R.
Moe, fagsjef Steinar Lianes.

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Møteinnkalling av 6.9. 2012
Ingen
11/12

I starten av møtet orienterte rådgiver Solveig Dahle Hermanstad og spesialsykepleier Toril R.
Moe om demenskurs og ensomhet – status, hva som gjøres på området, hva som evt. bør gjøres.

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på
møtet.

Klæbu, 13.09.12

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

11/12

12/11
Åpen post - Eldrerådet
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11/12
Åpen post - Eldrerådet

Behandling:
Saker / Tema:
- Informasjon fra helse og omsorgssektoren på eldrerådets første møte etter ferien hvert år.
- LMS – Lærings og mestringssenter – orientering ved Toril R. Moe – eldrerådet inviteres
til møte 22. oktober kl. 16.30.
- Den kulturelle spaserstokken – brev fra enhetsleder kultur av 5.7.2012, orientering ved
leder. Brev tas til etterretning.
- Besøk i hjemmet til pensjonister som fyller 75 år. Orientering ved leder. Skriv med
informasjon om: Infosenter for seniorer – i Trondheim, delt ut.
- Tirsdagskaffen høsten 2012. Leder orienterte.
- Program m.m. for Eldres dag 1. oktober. Forslag til invitasjon og budsjett delt ut.
- Økonomi – Eldrerådets konto
- Detaljregulering for ”Haugamyra Park” – høring – tas til orientering.
- Melding om politisk vedtak – mindre endring av reguleringsplan for Klæbu sentrum – B/F
5-8 og torg – tas til orientering.
- Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan for del av Sørborgen – tas til orientering. Det må
legges vekt på trafikksikkerheten til barna.
- Brev fra fylkespensjonistforbundet – tilbud om dagskurs 5. oktober kl. 10.00 – 16.00 i
Hornemannsgården i Trondheim. Påmeldingsfrist 20. september. Leder melder på.
- Seniorkor i Klæbu
- Neste møte 28.11. – evaluering av Eldres dag.
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