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VIL VI – SÅ KAN VI ! 

Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge 

         aschjoel@online.no  

 

Elverum, 30. januar 2019 
 
Referat fra arbeidsmøtet 29. januar 2019. 
Tid og sted: Møteplassens lokaler kl. 19. 
 
Fremmøtte: 19 
Tilstede: Christian Andersen, Svein O. Bekken, Grethe Emblemsvåg , Knut Grindalen, Ingvar Haugen, Ragnar Heggedal, 
Odd F. Korsæth, Harald Langeid, Eli Løkken, Arne Løveng, Nelly Løveng, Arne Nersveen, Oddvar Nyberget, Kjell Olsen, 
Bjørnar Pedersen, Helge Rustad, Asbjørn Schjølberg, Arne J. Sigstad, Lars Øverby. 
Forfall: Falk Bakke, Snorri Djurhuus, Aage Faldmo, Rune Evenrud, Finn Johansen, John Koppang, Harry Meljordshagen, 
Martin Nystuen, Terje Roger Olsen, Arne K. Pedersen, Nils H. Rustad, Magne Rønningen, Steinar Solberg, Anne Berit 
Stenseth, Per Ola Stenseth, Ketil Storfjell, Bjørn Øvergård 

 
Sak 23 – 18/19: Åpning og faste poster (ord for dagen, godkjenninger og referat). 
Ingen merknader til referat eller innkalling. Til ORD FOR DAGEN  hadde   presidenten noen 
kommentarer til en forskningsrapport. Den viste at de som hadde feiret flest bursdager, hadde levd 
lengst. 
 

Tema for dette møtet var: 
ELDRERÅDET i ELVERUM ved Arne Druglimo 

Dette foredraget ga en svært nyttig informasjon om et tema som vi på forhånd ikke visste så mye om! 
Eldre over 65 år utgjør en stadig større prosentvis andel av befolkningen. Derfor er det viktig at denne 
gruppen også har et talerør overfor myndighetene. For et eldreråd skal nettopp uttale seg om ting som 
angår de eldres levekår.  
Eldrerådet i Elverum startet opp for fullt i 2015. Det har 6 medlemmer, har fast møtetid hver torsdag 
fra 9 til 11. De skal komme med innspill overfor formannskap og kommunestyre når det gjelder 
aktiviteter – ikke økonomiske saker. De arrangerer hvert år en såkalt ELDREDAG. På de tre årene 
rådet har eksistert har de kommet med i alt 14 høringsuttalelser. De har også bidratt til at det er blitt 
avholdt flere konserter ved syke- og pleiehjemmene.  
Han ivret for at Elverum kommune bør ha et eget eldreombud, men dette er nok foreløpig et 
økonomisk spørsmål. 
Han ga uttrykk for at de har noen utfordringer i det daglige, blant annet høringsfrister for å komme 
med innspill før formannskapsmøter og kommunestyremøter. Kontakten med rådmannen er viktig, slik 
at rådet kan komme med sine innspill før saklista er sendt ut! 
 
Sak 24 - 18/19: Eventuelt. 
Det ble informert om et par saker: 

- Klubben risikerer å miste retten til momskompensasjon fordi vi nå skal betraktes som en 
lukket forening (man må bli invitert for å bli medlem av klubben). 

- KC Torshavn på Færøyene har gitt et positivt svar på vår henvendelse om å bli 
vennskapsklubb. De kan til og med tenke seg å komme på besøk! 

 
 
 
Helge Rustad, sekretær 

 
 
 
 


