
Seniorsaken Asker 

Referat fra styremøte 29 sep kl. 1400 på Hasselbakken 

Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klingenberg, Inger Arnet, Lasse Gjemdal 
                 Meldt forfall: Jørg Kempf 
   
Saksliste: Se vedlagte innkalling til styremøtet. 

1. Leif  Frode Onarheim var blitt forhindret fra å møte, men ville gjerne komme på et 
senere møte. 

2. Aksjonspunkter: 
Partiprogrammer, utsatt til neste møte. 
Arbeidet med Seniorplan stoppes, Lasse kommer eventuelt tilbake til saken senere. 
Høringsinnspillet om kommunens boligstrategi er sendt kommunen. 
  

3. Medlems og åpne møter: 
Eldre i trafikken: Biltilsynet vil delta. Lasse jobber videre med dette. 
Nytt møte om teknologi utsettes. 
Oddveig har hatt kontakt med Thorvald Stoltenberg, som er svært opptatt, men ikke 
uvillig til komme til oss, om vi finner et passende tidspunkt. Oddveig sjekker om han 
har anledning på vårt årsmøte 9 mars.Reisekvelden må i tilfelle utsettes. 

4. Økonomi 
Halvårlig innbetaling fra sekretariatet er mottatt, og Ole Bjørn som har driftet 
foreningen hittil, har fått dekket sine utgifter i denne forbindelse.. 

     5. FN`s internasjonale eldredag 
         Ole Bjørn har sendt ett innlegg til Budstikka. (Det ble tatt inn 1. oktober, på                    
          fremtredende plass og med bilde) 

6. Medlemsstatus 
Familiemedlemmer teller som to medlemmer, vi har således 263 medlemmer nå. 
Oddveig må få overdikt over nye medlemmer, slik at hun kan sende velkomstbrev. 

     7. Medlemspleie og rekruttering 
         Oddveig må få tilgang til Zubarus, for å få medlemslistene. 

8. Representasjon i eldrerådet. 



Lasse er Seniorsakens kandidat til eldrerådet. ( I ettertid ser det ut til at Lasse blir 
Seniorsentrenes kandidat til en varamannsplass.  

9. Møtevirksomhet. 
Ole Bjørn refererte fra ledermøtet, et forslag om ny plan for ledermøtene ble ikke tatt 
til følge. ”Seniorferden 2020” innebærer at Roar Møll og Christin inviterer lokallagene 
til en idedugnad om oppbygging av en idebank for drift av lokallag. Lokallagene 
inviteres, enkeltvis eller flere samlet til et 3-4 timers møte, hvor ideer og forslag 
utveksle og diskuteres. Lokallagene kommer med forslag til tidspunkt, oppstart på 
nyåret 2016. 

   10.Eventuelt 
         Ingen saker. 

Neste styremøte tirsdag 3 november kl. 1400 på Hasselbaqkken. 

Referent: Lasse 


