
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 8. NOVEMBER 2018 KL. 19 

1. OPPSUMMERING AV MØTE MED KOMMUNELEDELSEN TIRSDAG 6. NOVEMBER 

Vi oppsummerte møtet med kommuneledelsen 6. november, delvis på grunnlag av referatet til Thore. 

Følgende synspunkter protokollføres: 

a. Vi er godt fornøyd med at sykefraværet på los er på vei ned, med erfaringene med ny sykehjemslege 

og med planene for kvalitetsarbeid. I det hele tatt skjer det mye positivt. 

b. Vi forventer at løftene om å gjøre noe med de fysiske problemene på avdelingene (museplagen, 

ikke fungerende persienner osv.) blir fulgt opp med handling. 

c. Vi er fortsatt bekymret for at tallet på sykehjemsplasser (48) blir for lavt. Det blir uansett viktig at 

omsorgsboligene på Roa forbeholdes «riktige» søkere. 

d. Vi ser fram til å bli invitert til å se oss om i de nye omsorgsboligene etter 3. desember. 

 

2. KALENDER 2019 

 Vi vil ikke ha spiralrygger på kalenderne. 

 Bilder og tekster er klare. Geir leser korrektur på fredag. 

 

3. JULEBORDENE 5. OG 6. DESEMBER 

 Underholdning: Lunit spiller på onsdag, toraderklubben på torsdag. Frøydis har takket ja til å spille til 

allsangen på onsdag. Hans Gustav spør Ole om å spille på torsdag. 

 Tidspunkt og bruk av mannskaper: 

Onsdag: 

13.30: Klargjøring: 2 fra Lions + Håvard + Per + Nils + evt vaktmester. 

15.00: Borddekking: 2 fra Lunner sanitetsforening + 3 fra Dagsenteret. 

16.30: Oppmøte servitører: 2 fra Lions, 2 fra Lunner sanitetsforening, 3 fra dagsenteret + Guri Mette, 

Håvard, Mette, Geir, Inger Helene og Marit. 

Torsdag: 

15.30: Borddekking: 2 fra Lunner sanitetsforening + 2 fra dagsenteret. 

16.30: Oppmøte servitører: 2 fra lions, 2 fra Lunner sanitetsforening, 2 fra dagsenteret + Bjørn, 

Håvard, Hans Gustav, Mette, Helene og Geir 

20.00: Opprydding: De samme som serverte + Nils. 

 

Kalendersalg: Geir og Hans Gustav + andre i styret. 

Julebordene begynner kl. 17.00 hver dag. 

 

4. FORELØPIGE PLANER FOR 2019 

Første styremøte etter nyttår blir torsdag 17. januar kl. 19. 

Vi kan gjerne bestille forestillingen «Hans Børli i ord og toner». 

Vi kan sponse/organisere ture for beboerne. 

 

5. EVENTUELT 

Julekonserten med Pettersen og Erstad blir onsdag 19.12 kl. 11.30 til 13.00. 

 

Heidi Gustavsen inviteres til et styremøte over nyttår for å snakke om maten/kjøkkenet på Los. 

 

Marianne har fått tillatelse til å kjøpe inn julenek etc på foreningens bekostning. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


