
 

                 
Møteprotokoll 1/2015 

 
 
Møte: 
Møtested: 
Møtesekretær :  
  
Møteleder: 
Møtereferent :   
Møtetid:      
Til stede:       
 
Frafall:           

Nydalsveien 21  
Eldrerådet (ER) 
Kirsten Belck-Olsen, tlf. 23 47 39 48 
kirsten.belck-olsen@bna.oslo.kommune.no 
Kjell Dølven 
Kirsten Belck-Olsen 
09.02.2015   kl.13 - 15     
Kjell Dølven, Jorunn Blaker Elvegård, Thora  
Asbjørnsen, Kaare H. Pettersen, Kirsten Belck-Olsen  
Sigmund Hov Moen, Bjørn Iddeng, Trond Herland, 
Helga Hars 

               
______________________________________________________________________________________________ 
Åpent kvarter – ingen saker 
  
Innkallingen ble godkjent.  
 
Dagsorden ble godkjent  
 
Møteprotokoll fra 01.12.14 godkjent. 
 
Informasjon fra alle medlemmene om siste nytt fra deres område.  
Jorunn spør om oppfølging av bekymringen ER har gitt uttrykk for når det gjelder budsjettet.  
 
Sak 01/15 Årsmelding fra Eldrerådet 
Årsmelding godkjent med noen mindre endringer. Kirsten sender ut til alle i ER og 
bydelsdirektøren. 
 
Sak 02/15 Rapport fra nestor kurs v/Kjell 
Kjell foreslår at neste møte 13.april brukes som en workshop og utvides fra 11-15. da skal han 
legge fram rapport fra kurset og så bruke ideer fra kurset til videre inspirasjon for Eldrerådets 
arbeid. På dette møtet skal det legges en årsplan også.  
OBS! Møte/workshop holdes på Kuben 62+. Kjell bestiller møterom der. 
Kirsten spør om det er greit at det er en sosialfag student med på dette møte, og får aksept for 
det. 
 
Sak 03/15 Fellesbrev til byrådsleder 
Godkjent av eldrerådet og Kjell gir underskriver dette. Brevet blir vedlegg til protokollen. 
 
Sak 04/15 Henvendelse til BU om tilsynsrapporter 
Kjell skriver et utkast til sak til BU der man etterspør oppfølging av tilsynsrapporter fra 
sykehjemmene. Kjell ber medlemmene bidra til dette. 
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Sak 05/15 Budsjett for ER 2015 og Årsplan for 2015. 
Budsjettet er på 10.000 kr for aktiviteter som seminarer, transport, kurs, workshop etc. Det er 
brukt ca 5700 til nå.  
Årsplan 2015 utsettes til neste møte. 
 
Sak 06/16 Planlegge for høsten valg, rekruttering til ER 
Kirsten orienterer om prosessen slik den var i 2011. Administrasjonen sendte da ut 
oppfordring til seniorsentrene, pensjonistforeninger, frivillighetssentraler etc om å foreslå 
kandidater. Kjell ber medlemmene i ER tenke på kandidater. Thora gir uttrykk for at hun ikke 
stiller til valg for neste periode. Kjell får kopi av de to protokollene fra juni og september 
2011. 
 
Evt. 

• Det er fortsatt ikke lagt ut på nette nyere tilsynsrapporter fra sykehjemmene i bydelen.  
• Alle medlemmer ser ut til å ha fått invitasjon fra SER om temadag 24.februar i Oslo 

kongresssenter. Hver og en melder seg på. Max 3 personer fra hver bydels ER. Helga 
og Jorunn kan ikke. 

• Helga har ordnet blomster til Nina Walles begravelse. Hvert medlem betaler sin del til 
Helga. 

 
Neste møte:  
13.april 2015 kl 11-15 på Kuben 62+ Aktivitetssenter i Kjelsåsveien 114/116 OBS! 
 
 
 


