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R G
Bærum

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90

E-post: rgb@c2i.net

      Nr.112  

 

 

X-Referat fra 1. juni 1999 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, John-Harald Wangen, Anne Balstad, 
    Tove Kjevik og Per Guldbrandsen 
 Meldt forfall: Renne Hubertus 
 Møteleder: John-Harald Wangen 
 Referent:  Lars Ole Bolneset / Anja Bjorøy 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Ingen besøk 
 Vedlegg:  1/112 «Gudruns historie» versjon fra 1. juni.. 

 

 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 111. 
  Referatet ble godkjent. 
 

  Referat fra andre møter   

  Ingen. 
   

 Avis-utklipp 

  Ingen. 
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 Beskjeder og informasjon 

  Det blir avslutning for gruppen 15. juni. 
  Vi drar til Egon og spiser pizza. 
 
  Inter-festival på Ski grende-hus 12. og 13.juni 1999. 
 
 

  Brev til gruppen 
  Brev fra bærum pensjonist-parti.. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Ingen.    
   
 

 Internett 
   

  e-post 
  Fra i Bærum Kristelig folkeparti. 
 
 

 Ansvars-områder 

  Harald skal ha planleggings-møte med Anja  
  Mandag 14.juni klokken 17.00. 
 

  Anne skal ha planleggings-møte med Anja  
  Lørdag 12. juni klokken 12.00. 
 

  Tove skal ha planleggings-møte med Anja  
  Mandag 14. juni klokken 15.00. 
   

    

SAKER  
  

 01/98 Emma museum 
    Vi har laget et nytt ut-kast av Gudruns historie.  
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 Vedtak: Vi ser igennom det siste ut-kastet (vedlegg 1/112) 
   og fortsetter saken på neste møte. 
  

 

 

 04/99 VALG 1999  

   Vi har fått e-post fra Krf  v/ Liv Wergeland Sørbye.  
   Hun synes at RGB gjør et viktig arbeid. 
   KrF skal lage en lett-lest utgave 
   av parti programmet sitt.  
   Lett-lest utgaven blir lagt ut på Inter-nett  
   slik at vi kan skrive det ut fra data-maskinen.  

   

   Pensjonist-partiet har sendt svar-brev. 
   De kommer ikke til å lage lett-lest  
   fordi de ikke har nok folk. 
   De sendte med programmet sitt. 
   De skriver også at de er opptatt av  
   at både gamle og unge 
   funksjons-hemmede har det bra.   

  

 Vedtak: Vi sender et brev til valgstyret  
   og et brev til de politiske partiene. 
    Vi ber dem å lage en valgbrosjyre  
   hvor det står om hva de politiske partiene mener 
   om med-bestemmelse når det gjelder: bolig, arbeid og fritid. 
   Vi foreslår at de kan bruke Ragnhild Persson  
   til å skrive lett-lest. 

  

  

 05/98 TEMA-KVELD II 
   Vi kommer til å leie Emma Gjestehus og Emma kafe. 
   Det kommer till å bli noen festligheter på lørdags-kvelden. 
   Programmet er ennå ikke planlagt.    
 

 Vedtak: Dato for seminar-helgen blir 30. og 31. oktober.  
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 010/99 BOLIG-MELDING 
 

 Vedtak: Utsatt til neste møte. 
  

 

 

 08/99 FOrmidling 99 
    
    

 Vedtak:  Vi venter på svar om at vi er kommet med.  

 

 EVENTUELT  


