
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 18. JANUAR 2018 KL. 19.00 

Til stede: Inger Helene, Minni, Kaare, Helene, Marianne, Karen, Guri Mette, 

Håvard, Trond, Hans Gustav, Geir 

1. REFERATER OG EVALUERINGER 

 Julebordene var like vellykte som alltid.  

 Julekonserten 22.12.17 med Thomas Pettersen og Iver Olav Erstad var vellykket. Vi 

håper Den kulturelle spaserstokken bekoster neste års julekonsert. Hvis ikke gjør vi 

det. 

 LOS-kalenderen 2017 

- Layout og innhold: Meget bra. Stor takk til Kari Mette Avtjern på muséet for hjelp 

med å finne bilder. 

- Layout og trykking på Lupro kostet kr. 9375. Hittil har vi solgt kalendere for kr. 

5700. 

- Neste års kalender trykkes i samme opplag som i år, altså i 150 eksemplarer.  

 

2. MØTEPLAN VÅREN 2018 

 Styremøter: torsdag 18.01, torsdag 15.02, mandag 19.03, torsdag 24.05. 

 Årsmøte: torsdag 12.04. 

 Hyggekvelder: torsdag 08.03, torsdag 19.04 

 Dugnad uteområdene: lørdag 28.04. 

 Møte med kommunen: Avklares senere. 

 Sommerfester: 13. og 14. juni. 

 

3. PROGRAM HYGGEKVELDENE 

 08.03: Pubkveld. Brødrene Hoelsveen kontaktes når det gjelder musikk. Kaare har et 

lykkehjul, som vi kan bruke til konkurranse. Vi serverer karbonader. Når det gjelder 

drikkevarer, har vi bra med vin igjen fra tidligere pubkvelder.  Det som skal til ellers, 

kjøper vi hos Kalvsjø dagligvare. Vi kontakter Hans Arne Arntsen, som har gjort lykke 

som Elvis på Marka. 

 19.04: Elvis-kveld. 

 

4. ÅRSMØTET 12. APRIL 

 Innleder – tema for innledning: Det er tilsatt ny leder ved Los. Han inviteres til 

årsmøtet sammen med Solveig Olerud. 

 

 

 



5. ANDRE PLANER VÅRHALVÅRET 

 Det kom forslag om å prøve å få vist «Den 12. mann» som seniorkino på Brandbu for 

dagpasienter og kanskje også andre. Marianne undersøker. 

 Et annet forslag gjaldt å arrangere lag-quiz, kanskje på dagtid. Vi tenker oss lag 

bestående av både beboere/dagpasienter, pårørende og oss i foreningen. Vi tygger 

litt på det. 

 

6. EVENTUELT 

a. Situasjonen ved Los: Fortsatt fullt belegg på Los pluss kjøp av plasser på Villa Skaar. 

b. Det har vært stille når det gjelder planleggingen av det nye omsorgssenteret en stund. 

Vi etterlyser både informasjon og involvering. 

c. Den lenge planlagte sosiale sammenkomsten blir på Roa kro, enten i slutten av 

februar eller begynnelsen av mars. Hans Gustav tar seg av saken. Endelig avgjørelse 

på neste styremøte. 


