
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS  

TORSDAG 7. NOVEMBER 2019 KL. 19.00 

Til stede: Marianne, Marit, Inger Helene, Tone, Helene, Guri Mette, Inger, Hans Gustav, 

 Kaare, Geir 

1. ORIENTERING OM FRAMDRIFT OMSORGSSENTERET PÅ HARESTUA VED MARTE SKAUG OG 

KJETIL LINDØ 

Bygget på Harestua er i rute. Marte og Kjetil orienterte grundig og greit om valg av møbler, 

farger og materialer. Det ble diskusjon om bruk av beboernes egne møbler. 

Referansegruppene er lagt ned. Eventuell befaring tas opp igjen på første møte etter nyttår. 

 

2. MØTET MELLOM STYRET OG KOMMUNELEDELSEN 30.10. 

Vi synes at terskelen for å få sykehjemsplass er for uakseptabelt høy, og at presset på 

hjemmetjenesten, delvis som følge av det lave antallet plasser på Los, er uforsvarlig. 

  

3. HYGGEKVELDEN TORSDAG 14. NOVEMBER 

«After all these years» spiller fra 17.30 i cirka 40 minutter. Så serveres pizza og drikke, før 

«After all these years» spiller 20 minutter til. 

Geir kjøper inn 10 store pizzaer med skinke og ost, ber om å få dem delt opp og tilkjørt. 

Videre kjøper vi inn øl, munkholm og cola. Tralla med glass og asjetter hentes på kjølerom 

22. 

Det bør være pizza nok til alle beboere. Betjeningen henter pizza til de som ikke er på 

hyggekvelden kl. 18.10. Innkjøpt drikke er forbeholdt de som er på hyggekvelden. 

Følgende møter kl. 16.30: Guri Mette, Inger, Helene, Håvard, Kaare, Geir, Hans Gustav (?). 

 

 

4. KALENDER 2020 

Opplag 150 eksemplarer. 

Bildeteksten står i ramma til høyre for bildet.  

Vi sløyfer undertekst og gjør ramma litt smalere, slik at bildet kan bli litt større. 

Der vi før har hatt kalender for neste år (2021), har vi nå en tekst om foreningen. 

 

5. JULEBORDENE 4. OG 5. DESEMBER 

 Underholdning: Toraderklubben spiller onsdag, Lunit torsdag. Hans Gustav 

 spør Frøydis og Ole angående musikk til allsangen. 

 Tidspunkt/mannskaper: 

 Onsdag: 

 13.30: Klargjøring: 2 fra Lions? Håvard. Vaktmester. Marianne spør Nils. Per? 

 15.00: Borddekking: Dagsenteret + Lunner sanitetsforening. 

 16.30: Oppmøte servitører: 2 fra Dagsenteret, 2 fra LS, 2 fra Lions, Guri Mette, Bjørn, 

  Håvard, Hans Gustav. 

 

            

 



                            Torsdag: 

  15.30: Borddekking: Dagsenteret + LS 

  16.30: Oppmøte servitører: 2 fra Dagsenteret, 2 fra LS, 2 fra Lions, Inger Helene; 

   Inger, Marit, Helene, Geir 

  20.00: Opprydding. Alle servitører + Bjørn. 

 

Vi har litt snaut med servitører, og vi trenger kanskje en mann eller to til til 

 opprydding. Ellers ser alt greit ut. 

 

 Kalendersalg: Pris: kr 100. Hans Gustav og Geir er koordinatorer hver sin kveld. 

 Julebordene begynner kl. 17.00 hver dag. 

 

         6.   DIVERSE 

 Marianne orienterte  om aktiviteter ved omsorgsboligene på Roa. Det er imponerende hvor  

 mye en har fått til. Vi vurderer om vi skal involvere oss på Roa over nyttår. 

 

Første styremøte over nyttår blir torsdag 16. januar. Første hyggekveld blir onsdag 12. 

 februar. 

 

 

         7.  EVENTUELT 

Inger tok opp behovet for Vendlets madrasser. Flertallet mente at dette var kommunens 

 ansvar å kjøpe inn, men vi ser eventuelt på saken over nyttår. Da vurderer vi også om det er 

 andre ting vi bør kjøpe inn. 

 

 

 

 

 

 


