Seniorsaken Asker
Referat fra styremøte tirsdag 1 september 2015 kl. 1300 på Hasselbakken.
Tilstede: Ole Bjørn, Oddveig, Mariann, Jørg, Inger og Lasse. Pensjonert overlege Axel
Wannag var invitert til møtet for å delta med synspunkter på Askers boligpolitiske strategi
som nå er ute til høring, alle kan komme med kommentarer til planen.
Saksliste: se vedlagte innkalling til styremøtet.
Ole Bjørn ønsket velkommen og ga ordet til dr. Wannag, som sa at man nå må bygge boliger
for fremtiden og må ta hensyn til boligsøkende og deres ulike behov. Strategien mangler
kvalitetskrav, dette må kommenteres i høringsuttalelsen.
Vedtak: Dr. Wannag skriver i løpet av helgen et utkast til uttalelse fra Seniorsaken og sender
dette til Ole Bjørn. Det er høringsfrist til 11. sept., Ole B videresender til alle i styret som kan
komme med kommentarer og tilføyelser, dette må skje straks så vi kan sende våre
kommentarer inn før 11. sept.
Sak 1: Partiprogrammer
Vedtak: Ole B skriver til alle partiene og ber om å få deres planer for arbeidet med saker som
angår omsorg og livskvalitet for eldre i den kommende fireårsperioden.
Seniorplan. Etter et godt forsøk, fra Lasse, på å forklare hva som ligger i en Seniorplan ble
det vedtatt at Lasse jobber videre med dette til neste styremøte
Sak 2: Vi må bli mer synlige og ha åpne månedlige møter med temaer som vil interessere og
trekke tilhørere. Uten at noe tema ble knyttet til bestemte datoer ble følgende vedtatt:
Eldre i trafikken : Lasse arrangerer et møte med følgende aktører: NAFs kommunikasjonsdirektør, en som kjenner til kjøreopplæring for de ”over 65”, og en bilselger som skal fortelle
om tilpassing av”spesialutstyr” for seniorer.
Teknologi GPS og IKT nevnt, Axel Wannag arrangerer.
Reisekveld Arild Molstad fra Nomaden ønsket som foredragsholder, kombinert med årsmøte
9 mars. Ole Bjørn arrangerer.
Oddveig tar kontakt med Thoralv Stoltenberg og forsøker å få ham som fordragsholder. Ett
navn i reserve er Ingeborg Moreus Hansen. Leif Frode Onarheim har tatt kontakt med oss og
han er invitert til kommende styremøte 29. sept.
Sak 3: Jørg redegjorde for økonomien. Når vi får resten av tildelingen fra Seniorsaken, vil
budsjettet være i balanse
Sak 4:Vedtak: Ole Bjørn får input fra Christin og sender et innlegg til Budstikka i forbindelse
med eldredagen 1. oktober.

Sak 5: Ole Bjørn redegjorde for medlemstatus 26 august. I august 4 i avgang og 6 i tilgang,
totalt 216 medlemmer. De 6 i tilgang er vervet av det firmaet som tar seg av dette.
Sak 6: Oddveig redegjorde for telefonkontakt hun hadde hatt med 10 medlemmer om hadde
meldt seg ut. Av disse ville 2-3 vurdere å melde seg inn på nytt, mens 3 sa at de ville
opprettholde sitt medlemskap.
Sak 7: Ole Bjørn møter på ledermøte 23 – 24 september, og gir referat på neste styremøte.
Sak 8: Ole Bjørn gikk gjennom branninstruksen. Alle ble gjort kjent med hvor brannalarmen
utløses, hvor brannslangen henger, samt rømningsveiene fra annen etasje.
Neste styremøte tirsdag 29 september kl. 14.00 på Hasselbakken.
Referent. Lasse

