
Til medlemmer og varamedlemmer i Sandnes eldreråd 
 

INNKALLING TIL MØTE I SANDNES ELDRERÅD 

 

Tid/sted:  

Mandag 26. september 2011 kl. 14.00, Rådhuset, møterom 1A, 

Sandnes Rådhus. 

 

 
Godkjenning av innkalling og protokoll fra møte 29. august 2011. 
 
Saksliste: 
 
 
Sak 30  /11 Sandnes kommunes innsatspokal 2011 
 
 
 
Sak 31/11  Eldresuke 2011. 
   
 
Vedlegg:     

 Kopi av brev fra ordføreren vedr. tilskudd til Leirgauken. 
 Oversikt over saker tatt opp ifm. behandling av meldinger og eventuelt i 

Eldrerådet 2009 - 2011  
 
 
 
Eventuelt: 
   
 
 
Varamedlemmer innkalles ved forfall. 
 
Forfall meldes sekretæren på telefon 51 67 97 00 eller på mail: 
Kari.Herland.Lura@sandnes.kommune.no  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik T. Omdahl 
leder          
 

Kari Herland Lura    
 sekretær                  

 

mailto:Kari.Herland.Lura@sandnes.kommune.no


PROTOKOLL 
 

Utvalg: 

Eldrerådet 

Møtenr.: 

6/2011 

Møtedato: 

26.september 2011  

Saksnr.: 

30/31/2011 

Til stede: Fredrik T. Omdahl, Klara 

Røiseland, Jan Karsten Hebnes, Per Inge 

Fjelde, Reidunn Norem Wisted ,Signe J. 

Nijkamp og Stanely Wirak. 

 

Forfall:  

 

Møtet startet kl. 14.00 sluttet kl. 15.45. Møterom 1. Sandens Rådhus 

Innkalling og protokoll fra møte 23.05.11 godkjent med en bemerking angående teksten 

i sak 25/11, som kunne tolkes feil. 

 

Sak 30 /11 Sandnes kommunes innsatspokal 2011 

Sandnes eldreråd vedtok enstemmig å foreslå: 

 

 Leirgauken for allmenn kultur,  

 Ulf fotballklubb for idrett og 

 Frode Rønli”Froddien” for musikk 

 som kandidater for Innsatspokalen 2011. 

 Brev sent utvalg for kultur og oppvekst. 

 

Sak 31/11 Eldres uke 2011. 

  Per Inge informerte om framgangen i programmet i eldes uke. 

  Han har hatt kontakt med Sandnesposten og Stavanger Aftenblad. 

  Det kommer innlegg i avisen 27./28. september. Han har også kontaktet 

  NRK – lokalen, håper å få et innlegg i lokalen. 

  Plakater og flygesedler blir fordelt ut i byen. 

      

Eventuelt:  Svarbrev fra Lyse angående fakturagebyr ble lagt på bordet. 

 Sandnes eldreråd ble enig om at leder Fredrik Th. Omdahl forfatte brev til 

alle medlemmene i styret vedrørende saken. 

 

 Underernæring av eldre. 

 Per Inge hadde sett innlegg i dagsrevyen og tok opp temaet. 

 Sandnes eldreråd vedtok enstemmig at det skal sendes følgende brev til 

Rådmannen: 

 

 I dagsrevyen til NRK søndag den 25.september d.å. var det et innslag om 

eldre og underernæring. Det ble opplyst at mellom 200 – 300 eldre på 

sykehjemmene i Oslo døde i løpet av året på grunn av underernæring. 

 Sandnes eldreråd ber om å få opplysninger om hvilke rutiner som er innført 

i vår kommune for å unngå slike hendelser i Sandnes når det gjelder 

registrering av hvor mye de eldre spiser eller ikke. Likeledes hvor ofte det 

er kontroll av vekt. 

 

Sandnes den, 27.09.2011 

Kari H. Lura 

sekretær 

 

 

 

 

 


