
REFERAT FRA STYREMØTE I PÅRØRENDE- OG VENNEFORENINGEN VED LOS  

TORSDAG 16. JANUAR 2020 KL. 19.00 

Til stede: Hans Gustav, Håvard, Marit, Guri Mette, Bjørn, Helene, Inger, Karen, Inger Johanne,  

 Tone, Marianne, Minni, Inger Helene, Kaare, Geir 

1. ORIENTERINGER, EVALUERINGER 

 Julebordene var like vellykte som alltid. 

 Julekonserten gikk i samme spor som tidligere. 

 Juleavviklingen på Los: Ble gjennomgått og diskutert. 

 Kalendersalget: 50 kalendere ble solgt under julebordene. Dessuten ble tre 

 kalendere solgt under møtet. I tillegg kommer eventuelle kalendersalg som 

 kontoret har gjort. Geir sjekker dette. 

 Vår økonomiske situasjon ved årsskiftet: Håvard delte ut og gjennomgikk 

 årsregnskapet. Vi har hatt et aktivt år og brukt mange penger, og det er bra. Vi har 

 kr. 61 598 på konto ved årsskiftet. Det er viktig at vi søker Sparebankstiftelsen om 

 tilskudd. 

 

2. PLANER FOR VÅRHALVÅRET 2020 

Styremøter: Torsdag 16. januar, onsdag 19. februar, onsdag 25. mars, 

 torsdag 7. mai. 

 Hyggekvelder: Onsdag 12. februar (pubkveld), torsdag 19. mars (Tingelstadringen).  

 Vi regner med å ha en hyggekveld til, gjerne med Hans Arne Arntsen. Vi tilpasser 

 tidspunktet til når han er ledig. 

 Vårmøte med kommunen: Onsdag 15. april kl. 13.30. 

 Vårdugnad: Lørdag 25. april. 

 Sommerfester: Onsdag 3. juni, torsdag 4. juni. 

 

Årsmøte/orienteringsmøte: Pga den forestående flyttingen til Harestua utsetter vi 

 årsmøtet til et senere tidspunkt enn mars/april, som har vært vanlig. Årsmelding og 

 årsregnskap sendes ut til nærmeste pårørende. Vi gir tilbud om orienteringsmøte om 

 overgangen til nytt omsorgssenter og konsekvensene av dette for 

 pårørendeforeningen på et tidspunkt som passer. 

  

3. HYGGEKVELDEN ONSDAG 12. FEBRUAR 

 Brødrene Hoelsveen spiller. 

 Oppstart kl. 17.30. 

 Geir forestår innkjøp av drikkevarer, snacks og sjokolade. 

 Det serveres karbonade. 

 Lykkehjul. 

 Oppmøte kl. 16.30: Geir, Hans Gustav, Bjørn, Håvard, Guri Mette, Inger, Minni, 

 Inger Johanne. 

 

 

 

 



4. SITUASJONEN VED LOS 

 Mestringsteamet  er lagt ned. Det er  propp på korttidsavdelingen, der tre 

 pasienter venter på langtidsplass. Og dette er bare toppen av isfjellet. Vi vil 

 gjenta nok en gang at vi synes antall sykehjemsplasser er for lavt - og fryktes å bli  

 lavere - og at det er for få ansatte. Det er i tillegg flere ting som er bekymringsfulle, 

 jamfør brevet Geir sendte til kommunen før jul. Vi forfølger saken(e) videre. 

 

5. DIVERSE TING Å (KANSKJE) TA TAK I 

 Innkjøp som ble diskutert før jul (stoler, Vendlets madrasser, annet), effektueres ikke. 

 

 Besøk ved omsorgssenteret på Harestua tas opp når Marte Skaug kommer på 

 februarmøtet. 

 

6. EVENTUELT 

 Bjørn refererte fra møtet i gavestyret før jul. Gavestyret bevilget til sammen 

 kr 153 000, hvorav kr 50 000 øremerkes innflytningsfest for de ansatte ved  

 overgangen til Harestua. Videre ble det bevilget penger til anskaffelse av 

 «interaktiv katt» og terapihund, og til trivselsverter 2020 og drosjeutgifter. Og til 

 sist: Annis bingo ble tilgodesett med kr 10 000 til premier. 

 

 Vi diskuterte nok en gang reglene for øremerkede gaver til betjeningen fra 

 etterlatte. Bjørn tar opp dette på aprilmøtet i gavestyret. 

 

 Marianne takket styret for det vi har gjort i året som vi har bak oss. 

          

 

 

 

 

 

 

 


