Referat fra styremøte i lokallaget 18. september 2018.

Sted:

Hornemannsgården.

Tidspunkt:

Kl. 10.00-12.10.

Til stede:

Terje

leder

Svanhild

nestleder

Sigri

kasserer

Reidun

styremedlem

Aage

styremedlem

Lillian

styremedlem

Arne Waldemar

varamedlem

Ågot

sekretær

Ingen forfall.

Sakliste;
Sak 20.

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 21.

Referatsaker:
1. Konkuranseutsetting av Hornemannsgården.
Terje refererte følgende forslag og vedtak som ble fremmet i formannskapet

26.juni 2018:
”Drifter av Hornemansgården bør, i den grad det er mulig, være en

forening/organisasjon som i størst mulig grad representerer
pensjonister i Trondheim”

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av formannskapet.
Slik styreleder vurderer det, vil dette i betydelig grad begrense antallet
som, ved en konkuranseutsetting, kan konkurrere om det å være
framtidig
drifter av virksomhetene i Hornemansgården. Altså, absolutt ingen ulempe
for PFO.
Vedtak:
Styret tar foranstående til etterretning og sier seg fornøyd med utviklingen
i saken.
Vi i lokalstyret i LOP tar vedtaket til etterretning.

2. Sak fra seniorrådet 28.08.(sendt fra Astrid)
Her ble det bl.a. informert om en stor undersøkelse i regi av HUNT som gjelder
utvalgte innbyggere over 70 år som bor i østbyen.
Seniorrådet fikk også informasjon om "Fremtidsfullmakt". Dette er noe som alle i
LOP bør vite noe om. Ta kontakt med Fylkesmannen og
be om at kommer noen for å informere om dette.
Seniorrådet har startet å arbeide med Stortingsmelding 15 -"Leve hele livet", der
særlig temaet om å legge tilrette for en verdig aldring
for alle er i fokus.
Her er det mye for oss å ta "tak" i. Konklusjonen hos oss, ble slik jeg forstod den,
er at Terje orienterer om dette på neste medlemsmøte(oktober?).
Tema: Eldre og helse. Oversikt over generelle tilbud til eldre kommer også inn
her.

3. Vår hjemmeside.
I presentasjonen til "Vi i LOP" arbeidet Reidun og Terje sammen og følgende ble
oversendt sentralstyret:
"Ikke oppdaterte sider eller mangelfulle sider, vil være en "død" ressurs for LOP.
Hjemmesidene bør avspeilse aktiviteten rundt
om i landet. Der skal medlemmer, LOP sentral og andre lag kunne hente opplysninger
og ideer. Vi mener også at gode hjemmesider kan gi inspirasjon til evt.nye
medlemmer(i
vervesammenheng).
På henvendelse til sentralt hold har vi bare fått til svar at det er veldig dyrt å
lage/endre program og at det ikke finnes medler til det.

Da er det om å gjøre å gjøre det beste ut av det man har! Det bør ikke koste all
verden. Det er brukerne som bør sette standarden for hva som er behov og ønsker.

Forslag/ide/ønske:
- Få til en samling med 2-3 personer som har erfaring med
programmet.
- Få til erfaringsutveksling.
- Behov for små justeringer?
- Gå sammen om å lage lettfattelig opplæringsmateriell.
Vår redaktør deltar gjerne. Målet må være å motivere til aktivitet i
lagene - og å få langt flere "oppegående" hjemmesider.
Sak 22.

Program på medlemsmøte 20. september 2018.
Terje ønsker velkommen og orienterer om dagens program.
Også på dette møte må vi ha en sang. Sigri tar saken.

Før dagens hovedtema: Kommunikasjon og informasjon v/ Reidun, leser Arne
Waldemar diktet "Kommunikasjon".
Lillian oienterer om "Orkdalsmesse" søndag 2. desember, julebord fredag
14.desember og Operatur i februar.
Loddsalg, kaffe, wienerbrød og rundstykke avslutter møte.

