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Nr. 24  

 

Referat fra 20. november 1994 
 
Tilstede:  Rene, Per, Willy, Anne og Tove 
Fravær: Steingrim 
Møteleder:Per (fordi Steingrim er syk) 
Referent: Lars Ole 
Sted:  KLUBBEN 
Besøk:  Mette og Guri Ann 
 
 

KOMMENTAR TIL REFERAT 
Steingrim var ikke tilstede, men syk. 
Det var ellen johansen som var på besøk, ikke per. 
 
Vi har besøk av to vernepleier-studenter 
Som skal se på hvordan vi har det i gruppen  
Og hva vi gjør. 
 
Faste punkter: 
Vi fikk et brev fra funksjonshemmedes fellesforbund (ffo) 
 
Brevet ble lest opp. 
De ønsker å samarbeide med oss. 
Vi sender referat fra våre møter til ffo. 
Forandre liste over samarbeids-partnere. 
 
Kort referat fra møte i referanse-gruppen. 
 
 
 
 
 



12/93 Emma Hjorth 
Tove har spurt 8 medlemmer og ledere på klubben. 
Det var bare en som ville at det skulle hete Tokerud. 
 
Rene har spurt folk på jobben, 
10 mente det skulle hete Emma Hjorth  
Og 4 mente det skulle hete Tokerud 
 
Vedtak: de som har lyst til å spørre flere gjør det. 
 
 

09/94 epilepsi 
Willy har snakket med klubben. 
Bruker-rådet vil gjerne samarbeide med oss  
Om å lage et kurs om epilepsi. 
De foreslår at det brukes en tema-kveld til våren 1995. 
 
Vedtak: 
Tove og rene spør to sykepleiere de kjenner om de kan tenke seg å 
snakke om epilepsi på en tema-kveld. 
 
Eilly snakker videre med brukerrådet 
Og forteller at vi gjerne vil samarbeide. 
 
 

12/94 klubben 
Willy har snakket med bruker-rådet. 
De foreslår forskjellige datoer i januar og februar. 
 
Vedtak: enstemmig vedtatt at vi ønsker å komme 27.01.95. 
 
 

INVITASJON TIL IDE-DUGNAD 05.12.94 
 
Vedtak: 
Tove, anne og per drar på møtet. 
Vi snakker mer om ide-dugnaden på neste møte. 

 
 
 



14/94 KULTUR-KONFERANSEN 1994 
 
Villy  
Synes det var gøy med rygg-dans  
Og tu til verdens ende. 
 
Rene  
Savnet folk fra danmark og sverige. 
Synes det var mer tamt. 
Synes jansen sa mye bra. 
Holdt på fra torsdag til lørdag  
Fordi folk blir slitne hvis det er for mange dager. 
 
Tove  
Lærte noe av det samme som siste år. 
Snakket også om lett-lest avis i år. 
Savnet de fra sverige og danmark. 
 
Anne 
Synes det var interessant å lære om til-gjengelighet. 
Rygg-dansen og det med blomsten var morsomt. 
 
Per 
Synes det som jansen fortalte var bra. 
Ønsker at også island og finland skal bli invitert. 
 
Invitasjonene til konferasen bør sendes ut tidligere. 
Forslag om to måneder i for-veien. 
 
 

EVENTUELT 
 
LEDSAGER-TJENESTE. 
Rene forbereder en sak om dette til neste møte. 
 
 
BESTEMME SELV. 
Per mener at de som kommer på klubben fra  
Emma hjorts hjem selv skal få lov til å bestemme  
Når de vil dra hjem. 
Willy tar opp saken med bruker-rådet. 
 


