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Fra: Erichsen, Marion[Marion.Erichsen@vaf.no]
Dato: 07.07.2015 13:27:55
Til: Kristiansand eldreråd; Mandal eldreråd; Liv Ulriksen (Mandal); Flekkefjord kommune; Sirdal eldreråd;
turi.stapnes@songdalen.kommune.no; Liv Tone Askildsen; Marnardal fellesråd for eldre og
funksj.hemmede; Audnedal fellesråd for eldre og funksjonshemmede; Lindesnes fellesråd for eldre og
funksj.hemmede; Lyngdal eldreråd; Hægebostad eldreråd; Åseral fellesråd for eldre og
funksjonshemmede; Kvinesdal eldreråd; Farsund eldreråd
Kopi: Åse Tønnessen Sæbø (aasabo@online.no); Tor Mathisen (Medlem); Oddbjørn Aardalen (Medlem);
Gudrun Strengenes (Medlem); Vidar Kleppe (Medlem)
Tittel: Fylkeseldrerådsprisen i vest-Agder 2015

Hei
Denne annonseteksten (vedlegget ) kommer i under kunngjøringer i Fædrelandsvennen, torsdag 6.
august.
Det er svært kort frist fra annonsen kommer på trykk torsdag 6. august til forslag til kandidater som har
frist 17. august. Men sånn måtte det bli i år på grunn av ferieavviklinger, møtedato i fylkeseldrerådet og
begrenset periode på annonser i fellesferien.
Derfor sender jeg dere denne annonseteksten allerede nå til informasjon og for å gjøre oppmerksom på å
"spre det glade budskap" om at forslag må gjerne komme allerede nå.

Med vennlig hilsen
Marion Erichsen
Konsulent
Organisasjonsseksjonen/politisk sekretariat
Vest-Agder fylkeskommune
Telefon: 38 07 47 35/41 62 00 03
E-post: marion.erichsen@vaf.no
Hjemmeside: www.vaf.no
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Annonsetekst: 6. august 2015 (Fædrelandsvennen)
KUNNGJØRINGER:

FYLKEPRIS FOR ELDRE i VEST-AGDER 2015
Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det bør utdeles en fylkespris for å
fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre.
Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, institusjoner eller organisasjoner.
Prisen er på kr. 10.000,-. Det er tredje gang en slik pris vil bli delt ut.
Prisutdelingen vil skje på eldredagen, 1. oktober, på Kongens senter, Kristiansand.
Fylkesordfører Terje Damman vil forestå overrekkelsen.
Forslag om aktuelle prisvinnere med en begrunnelse, sendes innen. 17. august til:
marion.erichsen@vaf.no eller Vest-Agder fylkeskommune, fylkeseldrerådet, postboks
517 Lund, 4605 Kristiansand.
Avgjørelse om hvem som skal motta prisen vil bli foretatt på fylkeseldrerådets møte
3. september.

