
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 24. MAI 2018 

Til stede: Marianne, Helene, Tone, Minni, Kaare, Håvard, Guri Mette, Bjørn, 

Mette, Inger Helene, Karen, Marit, Geir 

1. REFERATER OG OPPSUMMERINGER 

a. Hyggekvelden med Hans Arne Arntsen 26.04.18 var meget vellykket. Han bør 

inviteres igjen til høsten. 

b. Dugnaden 05.05.18 gikk av stabelen i flott vær. Seks stykker stilte, rakte og sto i. 

Tilbakemeldingene har vært gode, og vi på vår side vil takke for god bevertning. 

Og selv om det ikke er i regi av oss, vil vi ikke unnlate å nevne at Lions etterpå 

satte kronen på verket med planting i bed og oppsett av fontene. 

c. 17. mai på Los var vellykket i år også. Takk til alle som stilte opp for å få det til.  

d. Bjørn refererte fra møte i referansegruppa. Se for øvrig vedlegg med 

presentasjonsfoiler. Se også sak 4 i dette referatet. 

 

2. SØKNAD OM TILSKUDD 

 Det forelå søknad fra Dagsenteret om tilskudd til utstyr til uteaktiviteter som fotball, 

basket, krokett og kubbespill pluss en putekasse til oppbevaring av de mindre 

tingene. 

Vedtak: Vi innvilger søknaden med kr 2 500. 

 

3. SOMMERFESTENE 13. OG 14. JUNI 

 Invitasjoner er sendt ut, prisen er kr 200 for pårørende. 

 Mat og drikke: Det serveres rømmegrøt og spekemat. Foreningen bekoster drikke. 

 Musikk og underholdning: 

-     Geir har forespurt Hadeland toraderklubb, som stiller begge dagene. 

- Hans Gustav forespør Ole Bjøralt og Frøydis Lunner Lindstad om musikk til 

allsangen. 

- Guri Mette forespør Jens Liæker om taffelmusikk mens folk finner plassene sine 

(16.30 – 17.00). 

 Geir kjøper inn sjokolade og vin som premier til gratisutlodning begge kvelder. 

 Fordeling av mannskaper begge kvelder: 

Onsdag 13.06: 

13.30: Rydde vekk møbler og sette opp bord: Vaktmester, Håvard, Per, en fra Lions. 

Marianne forespør Nils. 

15.00: Dekke bord: 2 fra Dagsenteret, 2 fra Lunner sanitetsforening. Lunner sanitetsforening 

ordner blomster. 



16.00: Inngangspenger: kontoret. 

16.30: Servering: 2 fra Dagsenteret, 2 fra Lunner sanitetsforening, 2 fra Lions, Geir, Trond, 

Håvard, Per, Karen. 

Torsdag 14.06: 

15.30: Dekke bord: som onsdag. 

16.00: Inngangspenger: som onsdag. 

16.30: Servering: 2 fra dagsenteret, 2 fra Lunner sanitetsforening, 2 fra Lions, Hans Gustav, 

Håvard, Bjørn, Marit, Helene, Geir 

20.00: Rydding: Alle som hjelper til denne dagen. 

4. SAKER Å TA OPP MED LEDELSEN VED LOS OG KOMMUNELEDELSEN 

 Det er et par plasser ledige på Los (korttid), og kommunen kjøper en til to plasser på 

Villa Skaar. Imidlertid har vi fått antydninger om at terskelen for å få plass ved Los 

kan være for høy. 

 Det er foruroligende å bli informert om at pleierstillinger ved Los ennå ikke er besatt. 

Enda verre blir det når det skjer samtidig med at folk slutter, at det er svært høyt 

sykefravær, spesielt i 1. etg og høy og kostbar bruk av vikarer. Dette må det gjøres 

noe med. 

 I forbindelse med presentasjonene som ble lagt fram i referansegruppene for det nye 

omsorgssenteret, vil vi si oss glade for at mye godt arbeid er gjort. Det er gjort mange 

interessante funn, ikke minst når det gjelder matproduksjon og  -servering. Imidlertid 

er det mye vi fortsatt stiller spørsmål ved. Det gjelder bl.a. bemanningen ved 

omsorgsboligene på Roa, antall sykehjemsplasser/plasser i omsorgsboliger, graden av 

avhengighet av frivillige, hvordan man sikrer et godt psykososialt miljø osv. Dette er 

ting vi gjerne vil diskutere. 

 Særlig de to første sakene haster det å få tatt opp. Vi vil derfor be om et møte med 

ledelsen ved Los samt de politiske og administrative lederne i kommunen i løpet av 

juni. (For ordens skyld: Det faste «vårmøtet» vårt har ikke blitt avholdt, så vi tar 

gjerne vårmøte i juni.) 

 

5. EVENTUELT 

a. Første møte til høsten settes til torsdag 16. august kl. 19 (men vi regner altså med 

å møtes i juni.) 

b. Det er fortsatt ikke kildesortering av plast ved Los! 

c. Dekket på parkeringsområdene og veien opp til los er under enhver kritikk. 

 

 

 


