
Møteprotokoll 
 

Formannskapet 

 

Møtested: Botnkrona   

Møtedato: 06.11.2019 Tid: 11:00 – 15:20 

 

 

Tilstede på møtet 

 

Medlemmer: Ole-Gerhard Rinø, Arne Langset, Stig Tore Skogsholm,  

Hanne B. Wiig, Ingeborg Steinholt, Peter Talseth,  

 

Forfall: 

 

  

Trude Jægtvik 

Varamedlemmer: 

 

  

Sigsten Johansson 

Fra adm. (evt. 

andre): 

Rådmann Børge Toft,  

formannskapssekretær Kristin Vangen 

 

Merknader til: 

Innkalling 

Saksliste 

  

Ingen 

Se nedenfor 

Godkjenning av 

protokoll: 

Protokollen godkjennes elektronisk av ordfører Peter Talseth og Stig 

Tore Skogsholm.  

 

 

Arbeidsmøte budsjett 2020 

 

Brev fra eldrerådet 

 

Fortsatt drift av seniorkafeen 

Seniorsenteret ble opprettet av eldrerådet i Alstahaug kommune for 17 år siden. 

Eldrerådet opprettet en styringsgruppe for Seniorsenteret, med medlemmer fra 

eldrerådet som deltakere. 

 

Seniorsenteret skulle tilby aktiviteter/arrangementer for hjemmeboende eldre. 

 

De siste årene har seniorsenteret primært arrangert seniorkafe på Åsheim Terrasse 8. 

etg hver onsdag, for hjemmeboende eldre og beboere på Åsheim Terrasse. I tillegg har 

seniorsenteret arrangert en utflukt /tur i løpet av våren. 

 

Leie av storstua i 8. etg i Åsheim Terrasse har vært gratis for Seniorsenteret. 

Styringsgruppen består av 3-4 personer, og ca. 30 frivillige stiller som komiteer i løpet av 

året.  

 

Kafeen serverer kaffe og smørbrød/bløtkake, stiller med høytlesning el. annen 

underholdning. 2 gitarer spiller til allsang. I tillegg har vi loddsalg(åreslag). Loddsalget 

finansierer mat og drikke.  

Tilbudet er meget populært og opptil 60 eldre deltar. For enkelte eldre er dette den 

eneste avveksling de har i løpet av uka. 

 

Torsdag 24.10.19 fikk styringsgruppen orientering fra fagleder Mette Karin Johnsen og 

avd.leder Hilde Skoglund om at det hadde vært branntilsyn i Åsheim Terrasse. Dette 

hadde medført en del avvik i forb. med utleie av storstua, herunder også seniorkafeen, 



p.ga. parkeringsproblemer og evakueringsproblemer i tilfelle brann. Det ble opplyst at 

seniorkafeen mest sannsynlig måtte stenge.  

 

Styringsgruppen har vært i kontakt med Menighetssenteret ang. leie av storsalen til 

seniorkafe hver onsdag frem til jul. Dette er nå bekreftet ok. Kostnad: kr. 900.- pr 

onsdag = kr. 5600.-. 

 

Fremtidig drift av seniorkafeen. 

Det vil i flg. kirkeverge Tove Hansen være mulig å inngå en lengre leieavtale av storsalen 

i menighetssenteret, og også å forhandle om leiepris. Leiekostnadene vil likevel kunne 

komme opp i 30- 40.000 på årsbasis. 

Eldrerådet anmoder om at formannskapet i sitt budsjettforslag for 2020 styrker 

eldrerådets budsjett med 35.000.-. til dekning av leiekostnader for Seniorkafeen. 

 

Formannskapet ønsker dette som tiltak i Arena.  

 

 

Representantene fikk anledning å stille spørsmål i forbindelse med rådmannens forslag, 

samt tiltakene i Arena. 

 

 

Møtet hevet kl 15.20 

 

Bevitnes 

 

Kristin Vangen 

formannskapssekretær 

 

 


