
 

 

MØTEprotokoll 
 

Eldrerådet 
 

Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen   
Dato: 03.03.2014 
Tid:            10:00 -12.00 
 
Til stede på møtet 
 
Møteleder         Inger Marit Skallerud 
 
 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 
Medlem Villy Tjerbo    
Medlem Marit Rønneberg   
Leder Inger Marit Skallerud   
Medlem Bjarne Johannessen   
Nestleder Arild Oliversen.   
 
 
Administrasjonen    

 
 
Seksjonsleder Grethe Torstensen orienterte om kulturtiltak for eldre i 
Rakkestad. 
Ranveig Hansen, møtesekretær 

 
Behandlede saker 

 
F.o.m sak  1/14  - t.o.m. sak 1/14 

 
Protokoll  
 

 
Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste 
møte i Eldrerådet 

 
Merknader Seksjonsleder Grethe Torstensen orienterte Eldrerådet om ulike 

kulturtiltak rettet mot eldre i Rakkestad så som Biblioteket, Kino, 
Museum og kulturminner, Rakkestad bad. Mange eldre er aktive og 
gjør en stor frivillig innsats både innenfor kommunale kulturtiltak og 
innenfor frivillige lag og foreninger. 
Spesielle utfordringer: 

• «Kultur koster» - mange eldre velger å ikke bruke penger på 
denne type aktiviteter 

• Hvordan nå ut til målgruppa med informasjon om kulturtiltak? 
Det finnes ingen felles informasjonskanal for kulturtiltak i egen 
kommune og/eller nabokommunene. 

• Aktiviteter for «de som sitter hjemme» - hvordan kartlegge, 
hvordan nå dem med tilbudet 

Hva savner vi av aktiviteter? 
• Teater-/operatur til Oslo med organisert transport 

 
Forberedelser til Eldredagen 1. oktober: 
Eldrerådet tar ansvaret for arrangementet i Kulturhuset onsdag         
1. oktober 2014.  



  

«Fagtema» 2014 : Frivillig sentral presenterer sin virksomhet med 
spesielt fokus på «undergrupper» som retter sin aktivitet mot eldre.  
Lag/foreninger og noen kommersielle aktører kontaktes for å lage en 
«minimesse» i Spisesalen hvor ulike aktiviteter og tilbud presenteres. 
Eldrerådet ønsker en tilbakemelding fra lag/foreninger og kommersielle 
aktører innen 1. mai for å høre om dette er av interesse. Responsen 
legger grunnlaget for videre arbeid. 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
 
1/14 13/2275   
 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 

18.11.2013.  
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1-14 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ELDRERÅDET DEN 18.11.2013.  
 
 
Rådmannens  forslag til vedtak 
Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet den 18.11.2013 godkjennes. 
 
 
Behandling 
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Eldrerådets vedtak 
 
Møteprotokoll fra møte i Eldrerådet den 18.11.2013 godkjennes. 
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