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Elverum, 6. desember 2018 
Referat fra medlemsmøtet 4.desember 2018. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 21  
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Snorri Djurhuus, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ingvar Haugen, 
Ragnar Heggedal, John Koppang, Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Løveng, Arne Nersveen, Kjell Olsen, 
Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Nils H. Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Anne Berit Stenseth, Lars Øverby. 
Forfall: Falk Bakke, Aage Faldmo, Rune Evenrud, Finn Johansen, Nelly Løveng, Harry Meljordshagen, Oddvar Nyberget, 
Martin Nystuen, Terje Roger Olsen, Arne K. Pedersen, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Per Ola Stenseth, Ketil 
Storfjell, Bjørn Øvergård 

 
Sak 10 - 18/19: Åpning og faste poster. 
Innkalling og referat fra forrige møte godkjent uten merknader. 
Som ord for dagen leste presidenten råd om juleforberedelser fra det finske husmorforbundet. 
 

Tema for dette møtet var: 
"Fritidstilbud til barn og unge: utfordringer og muligheter". 

Det var Monica Skybakmoen, nå enhetsleder for bibliotek og fritid - tidligere konstituert kultursjef - 
som holdt et meget interessant foredrag for oss over dette temaet. For oss som har barn og ung først og 

fremst som vårt motto, må dette foredraget sies å være en innertier! Vi fikk blant annet høre hvor 
viktig det er at barn fra lavinntektsfamilier også kan komme på en ferietur – slik at de har noe å fortelle 
når de møter på skolen igjen etter ferien! Vi fikk også høre hvor viktig det er å hjelpe barn som føler 
ensomhet, barn som faller utenfor det sosiale fellesskapet. Vi ble faktisk invitert til et samarbeid på 
dette viktige feltet!  
Hun hadde mange tanker om hvordan man kanskje best kan yte bistand her. Stikkord: Utlånsordning, 
samarbeid med Frelsesarmeen og Ungdommens Hus, fritid med bistand, støttekontakter, ledsagere, 
temakvelder, ferieklubb, høytlesning/eventyrstund, «Go-praten» osv. 
Et veldig bra foredrag!. 
 
Sak 14 - 18/19: Kort referat fra styremøtet 28.11.18.  
Presidenten ga et kort referat fra styremøtet. Referatet vedlegges. 
 
Sak 15 - 18/19:  
Vedlikeholds- og reparasjonsjobb vedr. utstillerbodene ved Norsk Skogmuseum. 

• Klubben har inngått en avtale med Skogmuseet om å sette i stand / reparere 15 av bodene som 
brukes i forbindelse med Jakt- og fiskedagene. Denne dugnaden blir nok ikke gjennomført før 
på vårparten.   
Vi håper at medlemmene stiller opp! 

 
Sak 16 - 18/19: Eventuelt. 
Til avvikling av årets juleavslutning er det ønskelig å styrke fest- og huskomiteen, da Anne Berit og 
Per Ola er forhindret fra å delta. Asbjørn og Harald (med Unni) stiller opp. Flott! 
 
 
 

Helge Rustad, sekretær 


