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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Fax: 22 23 00 15

      Nr.48
 

 

 

Referat fra 12. mars 1996 

 
 Tilstede:  Anne, Per, Tove, Harald og Rene 
 Møteleder:  Anne 
 Referent:  Lars Ole 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  kl.13.30 til kl. 16.30 
 
 

 

 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 47. 

  Referatet ble godkjent. 
 

  Referat fra andre møter 

  Tre av medlemmene i gruppen  

  var på besøk til Bjørnehuset i Oslo. 
  Per snakket med Guro fra Oslo  
  som har lyst til å starte en Rådgivningsgruppe. 
  Per fikk adressen til Guro. 
 

  Felles-møte med Brukerrådet 1. mars. 
  Rene syntes møtet var spennende, 
  men starten var litt treg. 
  Tove savnet pizza. 
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  Seminar 8. mars i Løkkeåsveien 2.   
  Harald syntes det var rart å måtte ordne lokalet  
  før vi kunne begynne. 
  På den måten lærte han litt om hva som må ordnes 
  før et seminar kan begynne. 
 
  Tove syntes det var fint på seminaret. 
  Lærte om presentere seg. 
 
  Anne syntes det var intressant.   
   
  Per syntes rommet var for lite. 
  Syntes det var spennende å høre om  
  Ragnhilds besøk på Stortinget. 
       

  Avis-utklipp 

  Tove hadde med artikkel fra Bæringen 
  om ut-byggingen på Emma Hjorth. 
 

  Beskjeder og informasjon 

  Ingen beskjeder. 
 

  Brev til gruppen 

  Brev fra Rådgivningsgruppen i Trondheim. 
  De har sendt oss en års-kavalkade fra 1995. 
  De forteller at de er på en "dødsliste",  
  fordi Rådmannen skal spare penger. 
 
  Vi har fått invitasjon til Handikap 96 
  som arrangeres på Infor-Rama senteret 16. - 18. april. 
 
  Vi har fått melding 2/96 om "Bærum 96". 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 

  Se punktet om referat fra andre møter.  
 

   ? Hva er andre opptatt av 

  Intet spesielt. 
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 04/95 FRI FRA ARBEID 

   Det er fortsatt ikke avgjort med hensyn til permisjon med lønn  
  for de som jobber på Hauger Verksted A/S.  
 

 Vedtak: Vi venter fortsatt på svar 
   før vi gjør noe mer med saken. 
 
 
 

 03/95 SAMSPILL 96 

   Alle i gruppen har lsyt og mulighet  
   til å reise på SAMSPILL 96. 
   Vi får ikke økonomisk støtte fra Bærum kommune  
   for å reise på SAMSPILL 96. 
   Grunnen til dette er  
   at Bærum kommune ikke vil sende for mange. 
   Hvis det alikevel blir en ledig plass  
   var det enighet om å trekke  
   de som eventuelt skal få reise. 
 

 Vedtak: Hvis det blir plass, 
   er Rene første vara 
   og Tove andre vara.  
 
 
 

 04/96 KVELDS-SEMINAR OM TILGJENGELIGHET 

   Anne, Tove og Harald kommer, 
   men Rene er ikke helt sikker ennå. 
 
   Hvis vi skal presentere oss, 
   sier vi hva vi heter og hvor vi jobber  
   og hva vi er spesielt intressert i: 
 
   Harald Medbestemmelse for utviklingshemmede 
   Tove  Boliger med tilsyn og lettlest informasjon 
   Anne  Tilgjengelighet 
   Rene  Tilgjengelighet 
 

 Vedtak: Vi møtes utenfor Kommunegården  
   torsdag 14. mars kl. 17.45. 
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 12/95 TILGJENGELIGHET  

   FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 

   Vi fikk ikke tid til å snakke om denne saken i dag. 

 

 Vedtak: Lars Ole legger vedlegger forslag til prosjekt-skisse. 
 
 
 

   EVENTUELT  

   Det ble ikke tid til eventelt. 
   Tas opp på neste møte. 
 
   * Vi ser nærmere på siste nummer av Område-info 
 
   * Kjenner dere noen som er organisert  
      i en arbeidstaker-organisasjon? 
 
   * Årsrapport fra Rådgivningsgruppen  
      for utviklingshemmede i Asker. 
      - vi leste rapporten og snakket om det som sto der. 
      - vi kom til punkt 6 og fortsetter på neste møte.  
 
   * Mat på møtene 
 
   * Per ønsker å ta opp en sak om skatte-trekk 
 
 
 
 

  FRA MØTE NR. 47. 20. FEBRUAR 

  Lars Ole leste opp referatet  
  fra siste møte i Rådet for funksjonshemmede. 
  Medlemmene i gruppen mener det er flere enn to  
  vernede bedrifter i Bærum! 

  Per sjekker dette med sin sjef  
  og gir gruppen tilbakemelding på neste møte. 


