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Referat fra 5. mai 1998 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, Anne Balstad, Per Gulbrandsen 
    og Tove Kjevik.   
 Meldt forfall: Harald Kjeldsberg og Marianne Aasen  
 Møteleder:  Anne Balstad 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00   
 

 
 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 89. 

  Lars Ole har ikke fått ringt Helge Tyrholm. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter 

  Ingen referat. 
   
 

 Avis-utklipp 

  Ingen avis-utklipp.  
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 Beskjeder og informasjon 

  Det går bedre med Harald K. 
  Han er syke-meldt ut mai 1998. 
 
  Anne i ny jobb - hva er annerledes? 
  Har fått forskjellige arbeids-oppgaver.  
  Har det mer gøy og moro. 
   
  Neste møte flyttes fra tirsdag 19. mai 
  til tirsdag 26. mai. 
 
 

        Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
   
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen kontakt. 
     
 

 ☺ Annen informasjon   

  Tove etterlyser fritids-kalenderen  
  for tids-rommet mai - august 1998. 
 
 

 Ansvarsområder 

   

  Emma Hjorth - Harald  
  Det har vært møte i arbeids-gruppen på Emma Hjorth. 
  Harald og Anne var tilstede. 
  De planlegger 17. mai og  
  skal ha et nytt møte onsdag 13. mai.  
  Referat fra møtet som var 28. april kommer senere. 
 
 

  Høytlesning - Marianne 
  Intet spesielt. 
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  "KLUBBEN" - Renne 
  Renne er opptatt av brukerne og  
  hva de mener om forskjellige saker. 
  Han skriver ned noen tanker om hvordan  
  han kan jobbe med ansvars-området, 
  til neste møte. 
 
  Når det gjelder møtet med Pim Friestad  
  utsettes dette inntil videre. 
 

  Kultur for utviklingshemmede - Anne 
  Anne er intressert i kultur.   
  Hun skriver ned noen tanker om hvordan  
  hun kan jobbe med ansvars-området, 
  til neste møte. 
 

  Vernede arbeids-plasser - Per 
  Ønsker å starte med å se på forhold på Hauger Verksted. 
  Ønsker at Tove Greina som er personal-leder 
  kan komme på et av våre møter. 
 
  Vi snakket også om muligheten for å bytte arbeids-plass.  
  Skal vi arrangere et tema-møte om:  
  utviklingshemmede og arbeid. 
 
  Forslag om å ha et møte en gang i halv-året  
  på de ulike arbeidsplassene. 
  Starter fra høsten 1998.  
 
 

SAKER 

 
 

 07/97 RGB SOM ET PROSJEKT 

   Det blir sannsynligvis et møte  
   med sone-lederne i Bærum kommune 
   på torsdag 18. juni 1998. 
   På møtet vil vi fortelle om RGB`s arbeid og  
   sjekke mulighetene for at gruppen kan få flere tilretteleggere.  
       

 Vedtak: Noen i gruppen skal være med på møtet. 
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 08/97 LØKKEÅSVEIEN 

 

 Vedtak: Vi venter på komiteens arbeid med saken. 
 
 
 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER 

   Vi utsatte saken på grunn av at vi brukte mye tid  
   på ansvars-områdene. 
 

 Vedtak: Utsettes. 
  
 
 

 03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND 

   Det vil koste ca. kr. 25.000 å reise til Nederland 
   for en deltager og en ledsager. 
   Dette er ikke medregnet lønn til ledsager. 
   Vi er derfor avhengig av støtte fra Bærum kommune. 
   Det er 5 av medlemmen i gruppen som ønsker å reise. 
 

 Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

EVENTUELT 


