
Nesset kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 13.02.2013

Tidspunkt: 10:00 – 12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 
vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Anne Marie Lervold Vivian Høsteng
leder sekretær



Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Unntatt
offentlighet

Arkiv-
saksnr

PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra forrioge møte

PS 2/13 Referatsaker

RS 1/13 Møteprotokoll av 28.11.2012 - Rådet for likestiling for 
funksjonshemma

2011/1536

PS 3/13 Besøk av eldrerådet i Surnadal 06.05.2013 -
planlegging

2011/1473

PS 4/13 Verdens aktivitetsdag 2013 - planlegging 2011/1473





















Nesset kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/1473-13

Saksbehandler: Vivian Høsteng

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Råd for eldre og funksjonshemma 3/13 13.02.2013

Besøk av eldrerådet i Surnadal 06.05.2013 - planlegging

Vedlegg
1 Besøk fra eldrerådet i Surnadal 06.05.13
2 Felles møte med eldrerådet i Surnadal 06.05.2013 - informasjon til leder fra ordfører

Rådmannens innstilling
Ingen

Saksopplysninger
Ordføreren i Nesset har blitt kontaktet av eldrerådet i Surnadal, som sammen med ordfører Mons 
Otnes ønsker å besøke Nesset og rådet for eldre og funksjonshemma. 

De er ønsket velkommen, og møtet er avtalt å finne sted 06.05.2013.

Vurdering
Program og agenda for dagen er ikke bestemt, og tas opp til diskusjon.



Takk for raskt svar! Vi ser fram til å gjeste Nesset kommune.
 
Dei beste ønskje for jula og det nye året.
 
Mvh
 
Johs. J. Vaag
 
Fra: Rolf Jonas Hurlen [mailto:rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no] 
Sendt: 7. desember 2012 12:45
Til: 'joha-vaa@online.no'
Kopi: Vivian Høsteng; Liv Husby; Mons Otnes
Emne: Ønsker eldrerådet i Surnadal velkommen til Nesset!
 
Hei!
 
Viser til hyggelig telefonsamtale i dag hvor eldrerådet i Surnadal sammen med ordfører Mons Otnes ønsker å 
besøke Nesset den 6. mai 2013, og ha et møte med vårt råd for eldre og funksjonshemmede. Regner med at 
det vil gå i orden, og tillater meg derfor allerede nå å ønske dere velkommen.
 
Jeg har satt av dagen i min kalender og vil selvfølgelig delta. Når det gjelder agendaen for møtet og 
programmet for dagen får vi ha en dialog på dette. Jeg oversender denne mailen til lederen i vårt råd for 
eldre og funksjonshemmede, Anne-Marie Lervold. Jeg er kjent med at de skal ha sitt neste møte 13. februar 
2013. Henvendelsen fra deg vil være en sak for dette møtet.
 
Dette til orientering.
 
Rolf Jonas Hurlen
ordfører i Nesset kommune
Mobil 90146076 Telf 71231121
rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no
www.nesset.kommune.no

 

Jeg velger meg 
Nesset
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Nesset kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/1473-14

Saksbehandler: Vivian Høsteng

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Råd for eldre og funksjonshemma 4/13 13.02.2013

Verdens aktivitetsdag 2013 - planlegging

Vedlegg
1 Verdens aktivitetsdag 10. mai 2013

Rådmannens innstilling
Ingen

Saksopplysninger
Verdens aktivitetsdag avholdes 10.05.2013, og Pensjonistforbundet i Norge har som mål at denne 
dagen skal bli en årlig merkedag på linje med eldredagen. 

Informasjon om Verdens aktivitetsdag ble behandlet som referatsak i møte 03.12.2012 (RS 8/12), og 
det ble protokollert følgende merknad til saken: Det tas kontakt med Pensjonistforeningen for et 
samarbeid om Verdens aktivitetsdag.

Vurdering
Planlegging av dagen tas opp til drøfting.




