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Saksframlegg

Saksbehandlar:
Sak nr.:

Arvid Stenehjem, Fylkesrådmannen
14/3674-1

Skriv og meldingar til møtet den 4. juni 2014
1) Fylkesrådet for eldre tek skriv og orienteringar til vitande.
2) Fylkesrådet for eldre sine tilrådingar og kommenterer til kvar einskild skriv og melding vert lagt
inn under kvar meldesak.
3) Fylkesrådet for eldre sine meldesaken vert protokollførte.

Meldesaksak 1
Studieturen til Island 5. -8. mai 2014
 Økonomisk oversyn over utlegg sett i høve til oppsett aktivitetsplan for fri midlar
 Førebels referat frå fagturen
 Referat frå fellesmøtet med fylkesråda i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane
 Notat frå drøftingsmøtet den 7. mai 2014
Meldesaksak 2
 Referat frå Landskonferansen 2014 i Drammen 20. -22. mai.
o Det blir av arrangøren laga eit referat som blir sendt deltakane fylke. Elles vil leiaren
gje informasjon frå ein vellukka /informativ konferanse.
Meldesaksak 3
 Morgendagens aktivitetssenter.
o Det var klargjort at Tone Bye i Pensjonistforbundet var invitert til møtet for at vårt
fylke kunne bli dragne aktivt inn i dette prosjektet. Diverre har det kome til andre
oppdrag som ho måtte prioritere.
Meldesaksak 4
 Kampanje for fysisk aktivitet - lokale tiltak.
o Stikkord for kampanjen "dine 30"
o Nordisk folkehelsekonferanse i27. -28. august i Tronheim

Dette er ein kampanje som fylkesrådet for eldre bør følgje opp.

Deltaking på konferansen må vurderast ut frå kva midlar rådet har igjen frå
budsjettet 2014.
Meldesaksak 5
Sekretærordninga til fylkesrådet for eldre. Status er at stillinga no er utlyst.
Meldesaksak 6
 Budsjett 2015.
o Jamfør framlegg frå Harald Ekroll som er sent ut tidlegare.
o Det er ynskjeleg at sekretæren ser dette i høve til den økonomiske
stoda fylket har/får. Det at fylket må kutte i dei mest krevjande og større utvala,bør
tilseie at den mest aukande gruppa (eldre) får auke i midlar som kan skape trivseltiltak
for dei eldre i fylket.
Meldesaksak 7
 Ymse
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