
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 16. AUGUST 2018 KL. 19.00 

Til stede: Hans Gustav, Karen, Helene, Tone, Guri Mette Bjørn, Trond, Geir 

1. REFERATER ETC. 

      Vi har mottatt en stor pengegave i forbindelse med Astrid Moldens bortgang. Geir sender 

takkekort. 

      Referat fra møte med kommuneledelsen 12. juni. Styret har følgende kommentarer og 

innspill: 

 Styret ønsker å invitere noen fra tildelingskontoret for å komme og redegjøre for 

tildelingskriterier osv. Geir kontakter Wenche eller Karin og inviterer en eller begge til 

neste styremøte. 

 Det må bli et innfløkt puslespill når omsorgsboligene på Roa skal belegges og 

bemannes. Vi er nysgjerrige på hvordan puslespillet løses. Skal det f.eks. finnes plass 

til yngre slagpasienter der? 

 Hvorfor er det så vanskelig å få ansatt pleiere på Los? Har det med arbeidspresset å 

gjøre? Eller med arbeidsmiljøet? Eller er det andre grunner? 

 Som påpekt mange ganger før, forventer vi at tilbudet til dagens beboere på Los ikke 

blir skadelidende fordi et nytt omsorgssenter skal bygges. Dagens beboere har de 

samme soleklare rettigheter som framtidige beboere. 

 Geir kontakter kommuneledelsen om ting som bekymrer oss og om neste “ordinære” 

møte mellom kommuneledelsen og styret. 

 

2. MØTEPLAN HØSTEN 2018 

 “innvielse” av fontenen i rådyrparken. Geir kontakter Kaare, Marianne og Harald om 

saken. 

 Styremøter: 6. september, 11. oktober og 8. november, alt sammen torsdager. 

Møtetidspunkt: kl. 19. 

 Hyggekvelder: 27. september (pubkveld), 24. oktober (Tor Arne Arntsen (?)). NB! 

dagene må godkjennes av Marianne. Kanskje tar vi en hyggekveld også i november. 

 Møte med kommuneledelsen og julebord avklares senere. 

 

3. KALENDER 2019 

 Geir inviterte til å komme med bilder. 

 

4. EVENTUELT 

 Tilbud om underholdning, Tor Henning Olsen (Det betales). Vi takker nei, da vi kan 

bruke lokale krefter i samme sjanger. 



 Veiene i Kalvsjøområdet har fått nytt dekke i løpet av sommeren. Derfor føles møtet 

meg veiene opp til Los enda mer hompete og skakende enn før. Når skal noe skje?!!! 

 Vi vurderer om vi skal invitere avdelingene ved Los til å søke oss om penger i løpet av 

dette halvåret. 

 Det er møte i referansegruppa for nytt omsorgssenter 27.08. Hans Gustav og Karen 

møter. Det som kommer fram, tas opp på møtet 06.09. 

 

 


