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Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      Nr.125  

 

Referat fra 22. februar 2000 
 Tilstede:  Harald Kjeldsberg, John Harald Wangen,  Per Gulbrandsen 
    Tove Kjevik og  Anne Balstad 
 Meldt forfall: Renne Hubertus 
 Møteleder:  Anne Balstad 
 Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Irene Aaen og Ellen Kirkaas fra Bærum bibliotek 
 Vedlegg:  1/125  Gratis kontakt-telefon 
    2/125  Rettighets-senter 
    3/125  Nadderud-hallen 

 

 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 124. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 
 

  Referat fra andre møter   

  Harald var på Bistro-møte mandag 21. februar 2000. 
  Neste Bistro blir 6. mars 2000. 
  Renne og Tove blir bedt om å være med. 
 
  Års-møte i Bærum NFU . 
  Harald og John-Harald var med på møtet. 
  Det ble valgt nytt styre. 
  Det ble pratet om de høye husleie-prisene.  
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 Avis-utklipp 
  Irene Aaen har lest  «Min nye hverdag» i fra 12. desember 1999 
  Gratis telefon-kontakt for utviklingshemmede (se vedlegg 1/125). 
  Finnes det i Bærum? 
  Lars Ove ringer og spør  
  om vi kan få det i Bærum. 
 
  Ellen Kirkaas har lest i«Klar tale» fra torsdag 17. februar 2000 
  om  rettig-hets-senter (se vedlegg 2/115). 
  Alle som har en funksjons-hemning og har behov for hjelp  
  til å forstå lover og regler.    
   
  I Bæringen nr. 2 2000 står det om  
  tilrette-legging av Nadderud-hallen (se vedlegg 3/125) 
  John Harald ringer og spør  
  om de har tenkt på  
  skilting og merking for utviklingshemmede.    
  RGB ønsker å dra på befaring  
  for å sjekke skilting og merking. 
 
 
 

 Beskjeder og informasjon   

  Høyt-lesning i Sandvika kino lørdag 26 februar kl. 14.00.  
  Filmen som vises er den nyeste James Bond. 
 
 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
    
 
 

 Kontakt med samarbeids-partnere 
  Årsmøte med NFU. 
   
  REGA i forbindelse med tema-helg 
  Ellen Johansen fra det som før het Emma Hjorths Venner. 
  
  Kontaktperson i BIOM Geir Aasgaard  



 Side - 3 

 

  Internett 
  Vi så på hjemme-siden til Bærum NFU som akkurat er ferdig. 
 
 

  E-post 
  1. Fra Johannes Drabløs fra  
  habiliterings-tjenesten for voksne i Ålesund.    
 
  Johannes kom i kontakt med oss  
  gjennom Kirsten Hognestad Haugen. 
 
  Han sier vi er veldig flinke og har kommet langt. 
 
  Johannes ønsker å besøke oss. 
  Vi ønsker han velkommen 
  Anne har sendt svar på E-post. 
 
 
  2. ULF - Utviklings-hemmedes lands forbund. 
  Tilrette-leggerne har kontakt med tilrette-leggerne i ULF 
  Vi teker vi kanskje kan lage en tema helg sammen senere. 
 
 
  3. NFU. Lokallaget i Bærum har fått hjemmeside. 
 
 
 

 Ansvars-områder 

  Utsatt til neste møte. 
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SAKER  

    

 14/99 FORSLAG TIL HANDLINGS-PROGRAM  

   FOR PERIODEN 2000 TIL 2003 
   Budsjettet for klubben i år er 500 000.    
   Dette er 750 000 mindre enn klubben trenger 
   for å oppfylle politiske vedtak om: 
   -  integrering på utviklingshemmedes premisser 
   -  Løkåsveien 2 skal synlig-gjøres som flerbruks-hus 
   -  Utviklings-hemmede skal delta i vidre-utvikling og drift av huset. 
   -  Klubben i Løkåsveien utvikles til å bli et  kultur-senter med  
      spesiell vekt på synlig-gjøring og utvikling av de      
      utviklingshemmedes kompetanse. 
 
   Vi støtter de politiske mål 
 
   Vi vil arbeide for å få penger til å nå målene. 
 
   Vi må fortelle medlemmene på klubben om dette. 
 

 Vedtak:     John Harald og Harald legger saken frem på klubben  
   fredag 25. februar 2000. 
 
 
 
 

 01/00     TEMA-KVELD I FEBRUAR 2000.   

 

 Vedtak: Utsatt. 
 
 
 
 

 03/00 SEKTOR-UTVALG BIOM 

   Politikerne i sektorutvalget skal ha møte i Holmestrand fredag 10 
   mars og lørdag 11 mars. 
   De ønsker å vite noe om RGB`s arbeid. 
    

 Vedtak: Vi sender Lars Ole for å fortelle om vårt arbeid. 
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 04/00     SAMARBEID MED BÆRUM BIBLIOTEK 
   Ellen og Irene jobber for å  
   lage biblioteks-tjenesten så bra som mulig. 
  
   De har hatt to tema-treff.  
  
   De har tema-treff en gang per måned på Bekkestua 
   Lillebjørn Nilsen kommer 14. mars 2000. 
   Ønsker temaer til treff i april og mai. 
   Redd for at de ikke når ut til alle som ønsker å komme. 
 
   Ønsker å samarbeide med RGB. 
 
   Bok-treff på Rykkinn en fredag i måneden 
   kl. 17.00 til 19.00. 
   
   Er i gang med å lage en egne hjemme-side  
   for hva som skjer for utviklingshemmede. 
    
   Viktig å samarbeide for å unngå at tids-punkter kolliderer. 
 
   Lørdag 6. mai 2000, 
   er det loppe-marked på Bekkestua bibliotek. 
 

 Vedtak: Vi synes det er greit at 
   Lars-Ove og Lars Ole samarbeider med Irene og Ellen. 
 
 
 

EVENTUELT  
Husleie-priser!!   
Skal vi gjøre noe med dette? 
 
5. juni 2000 ber Habiliterings-tjenesten i Akershus 
oss om  å komme å fortelle om vårt arbeid. 


