Protokoll Norra Ålands äldreråd
Onsdagen den 8 juni 2022

Möte nr. 2/2022

Kl. 14-16

Plats: Sunnanberg vårdhem, Kvarnbo Kyrkväg 17, Saltvik
Närvarande:
Maria Knip (sekreterare)

Olav Johansson (ordf)

Ann-Kristin Eriksson (vice ordf), frånvarande
Sture Blomqvist

Göran Gottberg, frånvarande

Bo Ahlnäs, frånvarande

Inga-Lill Rögård
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Ulla-Britt Dahl
Ritva Björklund, f
Louise Nordström, frånvarande

Rundvandring på Sunnanberg vårdhem

Mötet börjar med en rundvandring runt om i Sunnanbergs lokaler.
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Lemland-Lumparlands äldreråd kommer och informerar
Ordförande Gun Holmström, Sven Sundström, Lennart Elffors och Marlene Lundberg
(sekreterare) deltar i mötet

Lemlands-Lumparlands äldreråd informerar om deras verksamhet och hur de jobbar inom
äldrerådet.
Lemland-Lumparlands instruktion delges. Lemland har haft äldreråd i ca 6 år. Från och med
januari 2021 när äldrelagen trädde i kraft har Lemland-Lumparland haft ett gemensamt äldreråd.
Äldrerådet började sin verksamhet med studiebesök och hämtade information om äldreomsorg.
Äldrerådet skickar påpekanden direkt till styrelsen och olika nämnder. Äldrerådet försöker visa
att de finns, t.ex. annonserar i infobladet för att få synlighet. Äldrerådet har även en facebook
grupp där de sätter ut info. Äldrerådet har haft infoträff för allmänheten.
Äldrerådet poängterar att det är viktigt att nå ut till de enskilda invånarna i kommunen. Det
framhävs hur viktigt det är med sociala aktiviteter samt fysisk aktivitet för äldre.
Tips till oss på Norra Åland är att rikta olika ärenden till specifika kommuner.
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Vi välkomnar Finströms nya representant i äldrerådet

Inga-Lill Rögård är ny representant i Norra Ålands äldreråd från Finströms kommun
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Plan för den äldre befolkningen, information om arbetsgången

Gällande punkt nr. 7 i planen ”bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande” så kommer
vi anlita hjälp av Högskolan på Åland. De håller på med Gerda projektet under Erica Bomans
ledning.

Gerda(2021-) är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete för att studera och främja äldres hälsa
och livsvillkor och fokuserar på det goda åldrandet.
Målet med Gerda är att främja ett gott åldrande genom kunskapsutbyte, samverkan, forskning
och spridning av forskningsresultat.
Genom olika insamlingsmetoder kan vi få ut data gällande den äldre befolkningens välbefinnande
på norra Åland.
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Övriga ärenden

Äldreomsorgschef Maria Knip är beviljad tjänsteledighet från 1.9.2022-31.7.2023. Ritva Eklund
kommer som hennes vikarie och kommer att vara sekreterare för äldrerådet under tiden
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Nästa möte

Onsdagen den 17.8.2022 kl.14 vid Sunnanberg vårdhem

Underskrifter:

Olav Johansson, ordförande

Maria Knip, sekreterare

