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Referat fra 18.desember 1994 
 
Tilstede:  Willy, Tove, Anne og Per,  
Fravær:  Rene (Jule-bord) og Steingrim (syk) 
Møte-leder: Willy 
Referent:  Lars Ole 
Sted:  KLUBBEN 
 

KOMMENTAR TIL REFERAT 
Referat fra forrige møte ble godkjent. 
 
FASTE PUNKTER: 
Postkort fra Ragnhild og Henning i India. 
Kort om møte i referanse-gruppen. 
 
Referat fra styre-møte 8. November 1994 
Og representantskapsmøte 2. November 1994 i funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO). 
 
FFO skal ha et kurs om trygde-rettigheter 
Mandag 9. Januar 1995 (invitasjon vedlegges referatet) 
 
Referat fra møte i rådet for funksjonshemmede  
23. August 1994 
 
Ny liste over samarbeids-partnere ble delt ut. 
 
Tove har med et avis-utklipp 
Om epilepsi-foreningens jule-bord. 
 
 



12/93 EMMA HJORTH 
Vi har fått t eksemplar av område-info. 
Lars ole ber Landgraff sende område-info  
Til samtlige medlemmer i gruppen. 
 
Brev fra kommunal-avdelingen for  
Kultur, kirke og fritid. 
De ber oss om å si hva vi mener om 
Forslaget til nytt navn på Emma hjorts hjem. 
Det nye forslaget er Granvin. 
 
VEDTAK: 
Gruppen mener det skal fortsette å hete Emma hjort. 
Lars ole sender brev til kirke, kultur og fritid. 
 
 

12/94 KLUBBEN 
 
VEDTAK: 
PER OG ANNE TENKER MER PÅ HVILKE OMRÅDE  
DE SKAL HA ANSVARS-OMRÅDE. 
 
 

16/94 KULTURMELDING 
Mandag 5. Desember var det møte i kommune-gården. 
Det var samlet folk som er opptatt av kultur for funksjons-hemmede. 
Først var alle samlet og så gikk alle i grupper. 
Per var i en gruppe 
Som jobbet med et kultur-senter for «hele gjengen» 
Anne og tove var i en gruppe  
Som jobbet med bedre til-rette-lagt informasjon. 
 
Tirsdag 13. Desember var det møte i fest-salen i rådhuset. 
På dette møte var det samlet folk som 
Arbeider med alle for kultur i Bærum 
 
Vedtak: intet vedtak 
 
 

17/94 LEDSAGER-TJENESTE 
 
Vedtak: saken utsettes til neste møte 



 

EVENTUELT: 
 
Bekkestua-senteret 
Per foreslår at vi sender et brev  
Til de som har ansvaret for senteret 
Og forteller at vi gjerne kan hjelpe til med  
Til rette-legging. 
Vi tar opp saken etter nytt-år 
 
Vi sendte lapp om adresse-forandring til 
Samarbeids-partnere 
 
Anne og Willy får ikke «min nye hverdag» 
Lars ole ordner dette. 
 
 
 

GODT NYTT ÅR 
 

 


