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      Nr.59
 

 

 

Referat fra 29. oktober 1996 

 

 Tilstede:  Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Anne Balstad, 
    Renne Hubertus og Harald Kjeldsberg  
 Møteleder:  Tove 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Nina Torp Høisæter og Trude Jerijervi fra HESO. 
 

 

 Faste saker: 

  Godkjenning av referat nummer 58. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter 

  Ingen referat. 
   
 

  Avis-utklipp 

  Tove hadde med avis-utklipp  
  om Bekkestua sentrum og 
  Dissimillis konserten i konsert-huset.  
 
 

  Beskjeder og informasjon 

  Adresse-liste ble delt ut. 
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  Brev til gruppen 

  Brev fra Brukerrådet (se sak 12/96).   
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Møte med REGA 21.10.96. 
  Samarbeids-møte med FFO 23.10.96. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?   

  Vi fikk ikke tid til denne faste saken.   

 
 
SAKER 

 

 08/95 RIDE-SENTERET 

 Vedtak: Opp-summering av møtet 21.10.96 
   tas på neste møte. 
 
 

 08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO 

   Vi fikk besøk av Nina Torp Høisæter og  
   Trude Jerijervi fra HESO. 
   De jobber med bruker-medvirkning. 
   Medlemmene i gruppen fortalte litt om seg selv. 
   Nina og Trude fortalte om bruker-medvirkning. 
 
   Verdi-grunnlaget de ansatte i HESO skal jobbe etter: 
   1. behandle brukerne med respekt og like-verd 
   2. gi brukerne frihet til å velge 
   3. holde avtaler med brukerne  
   4. gi brukerne ansvar 
 
   Vi snakket litt om hva HESO ellers jobber med.   
 

 Vedtak: Vi holder kontakten med HESO og  
   sender de referat fra våre møter. 
 

 09/96 KULTUR-KONFERANSE 1996 
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   Programmet for konferansen ble delt ut. 
   Programmet er ikke helt ferdig ennå. 
   Temaet er "Signaler for fremtiden" 
   Rådgivningsgruppen i Asker skal fortelle  
   om hva de har gjort til nå. 
 
   Regjeringens handlingsplan for funksjons-hemmede og 
   FNs standard-regler for funksjons-hemmmede 
   blir en viktig del av konferansen.   
   Lars Ole har søkt om støtte fra KKF  
   til å dekke konferanse-avgiften. 
   Konferansen skal foregå i Løkkeåsveien 2. 
 

 Vedtak: Per, Renne og Harald gir beskjed til Lars Ole  
   innen tirsdag 5. november  
   om de vil være med på konferansen. 
 
 

 10/96 BUSS-TERMINALEN PÅ BEKKESTUA 

 Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
 

 11/96 VERTSKOMMUNE-TILSKUDD 

 Vedtak: Vi venter på svar på brevet. 
 
 

 12/96 NAVNE-VALG OG LOGO 

   Vi har mottatt et brev fra Brukerrådet ved W. Jensen. 
   Kopi av papirene ble delt ut på møtet (se vedlegg 1/59). 
   Brukerrådet ber Rådgivningsgruppen  
   komme med forslag til navne-valg og logo.  
 

 Vedtak: Alle leser brevet fra Brukerrådet og 
   tenker på spørsmålene på første side i brevet. 
   Vi avgjør saken på neste møte.  
 
 

 EVENTUELT  

 Skal noen reise på seminar med FFO 
 om "ENDA BEDRE BÆRUM"? 
 Lars Ole sjekker dette nærmere. 


