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Elverum, 26.oktober 2016 

Referat fra medlemsmøtet 25. oktober 2016. 
Sted og tid: Festsalen på Moen kl. 19. 
Fremmøtte: 17+5=22 
 
Tilstede: Falk Bakke, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, John 
Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Bjørn C. Risberg, Helge Rustad, 
Magne Rønningen, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad.  
Forfall: Christian Andersen, Otto Kr. Borg, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Harry Meljordshagen, Knut Monsbakken, Kjell 
Olsen, Arne K. Pedersen, Bjørnar Pedersen, Odd Rotbakken, Nils H. Rustad, Steinar Solberg, Anne Berit Stenseth, Per Ola 
Stenseth, Ketil Storfjell, Lars Øverby, Bjørn Øvergård. 
Ledsagere: Torill Hald Oftebro, Inger Helene Nersveen, Snøfrid Schjølberg, Magni Skullerud, Susan Søyland. 
 

Ord for dagen: Asbjørn leste et tankevekkende dikt om det å risikere. (Gjøre verden til et bedre sted å bo). 
 
Dette var en fin og aktuell innledning til dagens tema, som var NAV i Elverum. For både vår klubb og NAV 
har en felles visjon om å gjøre Elverum til et bedre sted å bo! 
Det var lederen i NAV Elverum, Hans Morten Stubbe og avdelingsleder Elin Finstad, som orienterte om NAV 
generelt og om den virksomheten de driver i Elverum. Vi fikk høre at noe av det viktigste de gjør er å få folk 
tilbake i arbeid. Det er et eget team som har særlig fokus på langtidsledig ungdom. Vi fikk også høre at 
mottagere av sosialhjelp nå har en aktivitetsplikt. Det er en spesiell utfordring at halvparten av de som mottar 
sosialhjelp, er innvandrere. For språkvansker og lav utdanning gjør det vanskeligere å få dem ut i arbeid.  
Det er også et viktig poeng at de som er sykmeldte, raskt kommer tilbake i arbeid – om enn bare gradvis. For det 
å arbeide er helsefremmende! 
Vi fikk også en orientering om et nytt prosjekt, som kanskje er av særlig interesse for vår klubb: HOLF. 
(HOLF står for helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier). Dette er et prosjekt der lavinntektsfamilier får 
spesiell, helhetlig oppfølging. Der er det særlig fokus på familiens økonomi, bolig og barnas situasjon. Vår 
klubb har jo fokus på barnefattigdom, derfor var dette «midt i blinken»! Det er å håpe at vår klubb kan bli en 
bidragsyter i dette prosjektet! Det er i alle fall et positivt tegn at vi fikk visittkortet til de to prosjektlederne! 
Se for øvrig NAV Elverums hjemmeside:  
 
https://www.elverum.kommune.no/alle-tjenester-a-a/omsorg-trygd-og-sosiale-tjenester/okonomiske-ytelser/ 
(De har også en egen side på Facebook) 
 
Se ellers hjemmesiden til NAV: www.nav.no 
 

 

 
 
 
Klubbsaker:  

- Asbjørn orienterte om saker som var oppe på styremøtet 19.10. Det henvises til det vedlagte referatet. 
- Mandag 31.10. arrangerer KC Kongsvinger interklubbmøte. 7 medlemmer fra vår klubb er påmeldt. 

 
 
 

 
Helge Rustad 
sekretær  


