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Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      Nr.128  

 

Referat fra 4. april 2000 
 Tilstede:  Harald Kjeldsberg, John-Harald Wangen,  Per Gulbrandsen  
   Tove Kjevik og Renne Hubertus 
 Meldt forfall: Anne Balstad 
 Møteleder:  Renne Hubertus og Per Gulbrandsen 
 Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Ingen 
 Vedlegg:  1\128 Invitasjon fra arbeidsgruppa « La KLUBBEN leve» 

 
 
 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 127. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter   

  Møte i NFU Akershus fylkeslag 25. mars, Sørmarka kurssenter. 
  John-Harald refererte fra møtet. 
 
  Møte i arbeidsgruppa «La KLUBBEN leve» 28. mars 
  John Harald og Harald refererte fra møtet 
 
  Det er planlagt  et stort  møte lørdag 20. mai kl. 10.00 - 13.00  
  ( se vedlegg 1\128) 
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 Avis-utklipp 

  Lars Ole hadde med artikkel fra Budstikka 31. mars 2000  
  Artikkelen handlet om Politikeres personlige rådgivere 
   
 

 Beskjeder og informasjon   

  Renne har funnet ut at det er 419 kommuner i Norge. 
  Lars-Ove har fått E - post hauge.nordnes@sensewave.com 
 

  Brev til gruppen 

  Kort fra Anja fra Sinai i Egypt 
    
 
 

 Kontakt med samarbeids-partnere 
  Møte 20. mars med kommunal-direktøren Lars Bjerke. 
  Lars Ole og Lars-Ove var på møtet,  
  de refererte fra møtet. 
   

  Internett 
  NFU Norge har fått hjemmeside. 
 
 

  E-post 

  Innkalling til møte i Bærum NFU lokal-lag. 
  Referat fra møte NFU lokal-lag 14. mars 2000 
  De er opptatt av : 
  -  Hvilke rutiner har kommunen i forhold til  
   planlegging og tildeling av boliger. 
  -  Avlastning 
   
  Bærum NFU lokallag gratulerer oss med et vellykket seminar 
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 Ansvars-områder 

   
  Harald - Området Emma Hjorth 
  Det skal være møte i Bistro gruppen onsdag 10. april 
  Harald ønsker å ha bistro på lørdager. 
  REGA ønsker å ha Bistro på hverdager på grunn av personal-mangel. 
  Harald ber om at RGB sender brev til REGA om saken. 
   

  Tove - bibliotek 

  Lørdag 29. april skal lese-gruppa først på Sandvika bibliotek  
  deretter på kultur-stasjonen. 
  På kultur-stasjonen leser dikteren Arild Niqvist dikt.  
   
  

  Per - Vernede arbeids-plasser 

  Rene lurer på hvor mange vernede bedrifter det er i Norge? 
  Per lurer på hvor mange ansatte de har? 
   
 

  Alle - Tilgjengelighet 
  Nadderud-hallen 
  John-Harald fortsetter å ringe Frits Harald. 
  John-Harald ringer også Jan Jansen i utbygnings-etaten. 
  RGB vil tilby sin hjelp  
  for å bedre tilgjengeligheten for utviklingshemmede. 
  Vi ønsker en befaring for å se på skilt og symboler. 
 
 

 SAKER  
    
 04/00 «LA KLUBBEN LEVE « 
  Vi viser til referat fra møte i arbeidsgruppa.  
  
 
 Vedtak : Saken jobbes videre med i arbeidsgruppa.  
 
 
 

 07/97 RGB SOM PROSJEKT 
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 Vedtak: Vi ber om at Lars Ole og Lars-Ove utarbeider et forslag. 
   Forslaget legges fram for oss. 
 
 
 EVENTUELT Mandag 5. juni er RGB invitert på møte i avdeling for voksen   
 habilitering i Akershus.   
   De vil høre om vårt arbeide. 
   Hvem har lyst til å være med? 
 
  Husleie-priser i kommunale boliger. Er prisene for høye ? 
  Skal vi jobbe med denne saken? 


