Møtebok

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kvæfjord Eldreråd
Kvæfjord rådhus møterom 2
14.02.2017
18:30 – 21:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Jarle Solheim
Leder
Lillian Marie Hessen
Medlem
Jakob Vaskinn
Medlem
Patrica Ann Bendiksen
Medlem

Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Harry Arnesen
Medlem

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Marit Blekastad
Førstekonsulent/sekretær for eldrerådet
Cecilie Steiro
Leder Frisklivssentralen i sak 2/17
Leder Jarle Solheim ledet møtet.
Fellesmøte med ungdomsrådet sak 2/ 17og sak 3/17. (Fra Ungdomsrådet møtte kun 2 representanter,
de var dermed ikke vedtaksdyktige).
«Orientering om status Helsehus» ble satt opp som ny referatsak. Representantene fra Ungdomsrådet
deltok også på denne.
Det fremkom ellers ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakslista ble enstemmig vedtatt.
Kvæfjord kommune- Vedtatt politisk møteplan for 2017 og «Pressemelding av 14.02.2017 om Regnskap
2016» ble delt ut i møtet.
Møtedeltakerne fikk servert pizza.
Underskrifter:

Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.
Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett:
http://www.kvafjord.kommune.no/ ►Politiske møter
Deretter velger man aktuelt utvalg, møtedato, protokoll.
Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor
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PS 1/17 Godkjenning av eldrerådets møtebok 22.11.2016
Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord godkjenner foreliggende møtebok fra eldrerådets møte 22.11.2016. Til å signere
møteboka velges:

1. ...............
2. ...............
Jarle Solheim foreslo (Forslag 1)
Til å signere møteboka velges:
Jakob Vaskinn
Patricia Bendiksen
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling med forslag 1 enstemmig vedtatt.

PS 2/17 Orientering om Frisklivssentralen i Kvæfjord
Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.02.2017
Leder for frisklivssentralen Cecilie Steiro presenterte tilbudet Frisklivssentralen tilbyr,- se egen
powerpointpresentasjon.
Administrasjonssjefens innstilling
Felles eldreråd og ungdomsråd tar informasjonen om Frisklivssentralen i Kvæfjord til orientering.
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt

PS 3/17 "Kontakt på tvers av aldersgrenser"- felles rådsmøte eldreråd og
ungdomsråd
Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.02.2017
Administrasjonssjefens innstilling
Saken legges fram uten innstilling
Omforent forslag til innstilling (forslag 1)
Fellesmøte Eldrerådet og ungdomsrådet har diskutert mulighetene for å samarbeide om ulike tiltak og
aktiviteter som kan skape kontakt på tvers av aldersgrenser. Rådene har følgende aktiviteter/ tiltak som
de ønsker å arbeide videre med:
1. samarbeid eldre- ungdomsskole og videregående skole; som eget valgfag i ungdomsskolen,
eller som enkelttimer i f. eks lokalhistorie, aktivitetslære, matfag på både ungdomsskole og
videregående skole

2. undersøke muligheten for å utvikle en «Fag-app» som elevene kan benytte for å komme i
kontakt med eldre med lokalkunnskap og/ eller kunnskap på andre områder som kan være av
interesser for unge
3. unge inviteres til å delta med et underholdningsbidrag (dans? sang el. l) på Eldredagen 2017
4. En del av tiltakene innebærer forslag til endringer i undervisningsopplegg, og saken bør derfor
videresendes til levekårsutvalget for videre behandling.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt
Merknad:
- Lillian Hessen og Johanne Grønbeck kan stille i levekårsutvalget og presentere saken. ( forslag
22.2.2017, Karin Eriksen avtaler direkte)
- Jacob Vaskinn og Vivian undersøker mulighetene for besøk i enkelttimer i historie/ evt valgfag på
Borkenes ungdomsskole
- Dersom også aktuelt å prøve på Flesnes: Pat Bendiksen og Jarle Solheim
- Johanne Grønbeck og Lillian Hessen snakker med Rå vgs
- Ulrik Jacobsen undersøker muligheten for å utvikle en «Fag-app»
- Johanne Grønbeck tar ansvar for underholdning/ dans på Eldredagen 2017

PS 4/17 Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2016
Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.02.2017
Årsmeldinga ble utdelt, gjennomgått og signert i møtet.
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet i Kvæfjord vedtar årsmeldinga for 2016.

Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

PS 5/17 Referatsak
Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.02.2017
RS 1/17 Orientering om status Helsehus

Møtet hevet kl. 21:00
Referent: Marit Blekastad
Rett utskrift:
Borkenes, 21.02.2017
Ruth-Lise H. Olsen

