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Nr. 19  

 

Referat fra 28. august 1994 
 
Tilstede:  Willy, Tove, Per, Steingrim og Rene 
Fravær: Ingen  
Referent: Lars Ole 
Møteleder: Lars Ole 
Sted:  KLUBBEN 
 
RUNDEN 
Medlemmene fortalte om sommeren  
Og litt om hva som er høstens planer. 
 
 
RENE:  
Har vært en tur i københavn 
Til høsten skal han være to dager i hel-dags-skolen 
Kurs på mandager med fri-undervisningen om  
Helse- og sosial-fag. 
 
TOVE: 
Har vært på båt-turer med familien. 
Og turer med kommunen til  
Tusenfryd og telemarks-kanalen. 
Skal på turer med idrettslaget og fortsette med voksen-opplæringen på 
onsdager denne høsten 
 
WILLY:  
Har vært hjemme i sommer. 
Bilen har stått på verksted fordi bensinpumpen var gått i stykker. 
Skal på tur med jobben  
Og kanskje til tynset senere på høsten. 
 
 



PER:  
Har vært hjemme i sommer. 
Skal bruke høsten til å hjelpe de som trenger det. 
 
STEINGRIM:  
Har vært i nord-norge 
Og reiste med hurtig-ruta helt ned til bergen. 
Dro så tilbake til oslo med tog 
 

VÅRENS SAKER 
Vi gikk igjennom alle vårens saker. 
 

POSTKONTORET OG SANDVIKA STASJON 
Er ikke ferdig behandlet. 
 

HOVEDUTVALGS-MØTER 
Lars ole forteller hvilke saker som skal opp. 
Vi bestemmer for hver gang om noen skal gå på møtene. 
 
 
 

KOMMENTAR TIL REFERAT 
Tove har fått «puktnytt» i posten» 
Lurer på om det skal settes inn i permen. 
«punktnytt» behøver ikke å ta vare på. 
 
Vi dro ikke på klubben tirsdag 28. Juni  
Fordi det var fotball-kamp på tv. 
Vi ser på video fra kultur-festivalen senere. 
 
REFERATET BLE GODKJENT. 
 
 

08/94 MØTELEDER 
Vi skifter på å være møteleder. 
Den som skal være møeleder kommer kl 17.00 og går igjennom saks-
listen sammen med lars ole. 
Liste over hvem skal være møteleder på hvilke møter er vedlagt referatet 
(se vedlegg 1) 
 
Vedtak: steingrim kommer kl.17.00 søndag 4. September. 
 



09/94 EPILEPSI 
Tove vil fortelle om epilepsi på et av høstens møter. 
 
Vedtak:  
Vi bestemmer hvilken dag tove skal fortelle om epilepsi på møtet 25. 
September. 
 
 

10/94 KUNNE SVARE FOR SEG 
Alle medlemmene i gruppen må kunne klare  
Å forklare for de andre i gruppen  
Hva de mener med det de sier 
 
Vedtak: 
Når vi er usikre på hva et medlem i gruppen mener, stopper vi opp å får 
en nærmere forklaring. 
 
 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV 
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON 

 
Vedtak: saken ble utsatt til neste møte. 
Lars ole snakker med ragnhild om saken. 

 
 
12/93 EMMA HJORT 
Vi har fått brev fra emma-prosjektet. 
Vi leste gjennom brevet 
Vi forbereder møte 4. September. 
 
Vedtak:  
Lars ole gir emma-prosjektet 
Beskjed om at vi kommer på møte. 
 

 
11/94 VENNE-TREFF I ASKER 
Det ble rot med invitasjonen fra gruppen i asker. 
Henning ringte rene og lovte å ringe igjen,  
Men han gjorde det ikke. 
Tove og willy reiste til asker,  



Men hadde ikke fått vite hvor de skulle møte opp. 
Per var der, men han dro sammen med pim 
 
De burde ha sendt en skriftlig invitasjon  
Med adresse, tidspunkt og annen viktig informasjon. 
 
Vedtak:  
Vi sender adresse-liste til asker-gruppen  
Og håper at invitasjonen kommer i posten neste gang. 
 
 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE 
 
VEDTAK: 
Vi leser brevet fra kommunalt råd og sender et svar. 
 
Vi sender et referat til samarbeidspartnerene  
Og ber de svare på det brevet vi sendte tidligere. 
 
Saken tas opp på neste møte 
 
 

EVENTUELT 
Tove: er det mulighet for å lage te? 
Per: navnelapp på kurs og møter 
Vi trenger flip-over og penner. 
 
 

HYTTETUR:  
Sted og tid for hyttetur tas opp på møte 25. September. 
Willy og tove kommer ikke på neste møte. 
 


