
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS 

TORSDAG 14. FEBRUAR 2019 KL. 19.00 

Møtested: Det gule rommet  

1. PUBKVELDEN 21. FEBRUAR 

Oppstarttidspunkt kl. 17.30. 

 Brødrene Hoelsveen spiller. 

 Hans Gustav og Geir kjøper inn drikkevarer, snacks og sjokolade. 

 Det serveres karbonader. 

 Marit henter lykkehjulet hos  Kaare. 

 Bjørn, Håvard, Guri Mette, Marianne, Hans Gustav og Geir møter. Oppmøte 

 kl 16.15. (Er det flere som kan komme, er de hjertelig velkomne.) 

 

2. HYGGEKVELD MED TINGELSTADRINGEN 21. MARS 

Oppstartstidspunkt kl. 18. To dansegrupper tar hver sin tørn fra kl. 18.15. De 

 danser i til sammen en halv time. 

 Det serveres pizza. 

 Vi lodder ut tre middager til beboere med følge. 

Forberedelser - hvem kan møte når? - avgjøres på styremøtet 14. mars. 

 

3. ÅRSMØTET 28. MARS 

 Tidspunkt: Årsmøtet holdes torsdag 28. mars kl. 19.00 i kapellet. 

       Innledere: 

  a. Sykehjemslege Erika Solbakken forteller om jobben sin og om kontakten 

  med pårørende. 

  b. Institusjonsleder Thore Ottershagen tar for seg omorganiseringen på Los 

  og hvordan en vil opprettholde kvaliteten på tilbudet til de nåværende 

  beboerne fram til nytt sykehjem på Harestua tas i bruk. 

  Det tas forbehold om at tidspunktet passer for innlederne. Vi tenker oss at de 

  hver får ca. 20 minutters taletid, og at det gis tid til å svare på spørsmål  

  etterpå.    

  Bevertning: Kringle fra Lupro (Marit). 

  Geir skriver årsberetning. 

      Sammensetning av styret: Ingen går ut, men finner vi en eller to nye 

 pårørende, er det fint om de blir med. 

 

 

 

 



4.   SITUASJONEN VED LOS - OVERGANGEN TIL NYTT SYKEHJEM 

         Thore Ottershagen vil gjerne informere oss om omorganiseringen som 

  starter opp 1. mars, og motta innspill fra oss. Han vil videre komme inn på 

  ytterligere reduksjon av antall sykehjemsplasser. Han vil også si noe om tidlige  

  erfaringer med de nye omsorgsboligene på Roa. 

  Dette er så viktige saker at vi ber Thore - i tillegg til å innlede på årsmøtet  

  vårt - om å komme og informere oss på neste styremøte torsdag 14. mars. 

 

5.   EVENTUELT 

  a. Vi skal invitere Heidi Gustavsen til å informere oss om maten på Los på et 

  møte, men det må bli etter påske. 

  b. Vi diskuterte om vi skal ha en ekstra hyggekveld i løpet av våren. Vi har  

  fått tilbud fra artisten Rune Melby, men takker nei til det. Vi luftet på nytt 

  tanken om å få hit Erik Lukashaugen med en Børli-forestilling, men prisen 

  er i høyeste laget. Isteden går vi inn for en kveld med Lunit. Detaljene tas 

  senere. Bjørn sonderer mulige tidspunkt. 

  c. Til neste gang tenker alle over hva vi kan bruke penger på av turer og  

  annet til beste for beboerne ved Los. 

  d. Bruk av gavepenger som er tiltenkt ansatte, tas opp på neste styremøte. 

  Hans Gustav kontakter Jan Høiby angående tolkning av reglene. 

  e. Marit tok opp ordningen med betaling på Los. 

  f. Bjørn spurte om matserveringen på Los. Tas opp på neste møte. 

 

      Et alvorlig hjertesukk: Demenskoordinatoren er fortsatt ute. Dette er et 

 stort savn, og vi ønsker å ta saken opp med kommuneledelsen. 

   

   


