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Referat fra 12. februar 2013
Tilstede:
Ikke tilstede:
Møte-leder:
Tilretteleggere:
Sted:
Tidspunkt:
Besøk:
Vedlegg:

Jacob Sverdrup, Tove Kjevik, Cecilie Dahl,
John-Harald Wangen og Erik Songstad
Erik Songstad
Lars Ole Bolneset
”Ramma” på Emma Hjorth
Kl. 9.00 til kl. 15.00
Cora fra Bærum arbeidssenter er på besøk.
Hun skal kanskje begynne i RGB.
1/374 Saksliste til SAR-møte 26. februar 2013

Cora er født i Norge men har familie i Brasil.
Jobber på Wøyen gård med symaskin, tover og lager tepper.
Hun trener på Elexia på fritiden

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanser
Det var møte i FUS-teamet i går – se egen sak.
Det har vært tre møter i ordbank-gruppen siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Erik hadde med utklipp fra Bærumsavisen 30. januar.
Der står det om kafeen ”Hos Anna” som ligger på Wøyen gård.

Beskjeder og informasjon
Vi trenger en ny PC og laser-skriver.
Lars Ole sjekker med Convis.
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Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

@

E-post
Vi har fått første nummer av lett lest engelsk avis.
Avisen har en nyhet på hver side, enkel tekst og gode bilder.
Vi har fått svar fra Laila Hoff Johansen på NAKU
om å bidra på konferansene i juni.
Hun skriver:
Så flott at dere ønsker å bidra både i Trondheim og Oslo!
Vi holder kontakten
og tar de praktiske ting når datoene for konferansene nærmer seg.
Cato Brunvand Ellingsen har også skrevet til oss om konferansen.
Vi inviterer han til vårt møte 12. mars
for å snakke nærmere om hva vi skal bidra med.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett på de to siste sendingene til EmpoTV.

Side - 2

Referat fra møte i RGB nr. 374

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd
SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Møteplan for SAR i 2013
Møte 1 uke 9 Tirsdag 26. februar
kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april
kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

Vi har laget saksliste til SAR-møtet tirsdag 26. februar.
Sakslisten legges ved dagens referat
og sendes ut til alle tjeneste-lederne i miljøarbeider-tjenesten.

BKA-rådet
Gått igjennom referatet fra BKA-rådet sitt møte 31. januar.
Vi har skrevet opp møte-planen deres i kalenderen vår.

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Referatet fra siste møte i sentralt brukerråd
er ikke godkjent ennå.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.
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SAKER
05/10

FN-KONVENSJONEN
Cecilie leste opp artikkel 16.
Frihet fra vold og misbruk/utnyttelse
Norge skal sørge for at det er lover og regler
som beskytter mennesker med nedsatt funksjonsevne
mot vold og utnyttelse.
Det gjelder både hjemme og i samfunnet.
Norge skal sørge for at alle,
familien deres og tjenesteyterne
får informasjon og opplæring
om hva de kan gjøre for å unngå vold,
eller å bli tvunget til å gjøre noe de ikke vil.
Alle skal si fra
om noen blir utsatt for vold eller misbruk.
Det er viktig å si fra om det gjelder
en mann eller kvinne, hvor gammel personen er,
og hvilket behov for hjelp personen har
så de kan få best mulig hjelp.
En uavhengig myndighet
skal kontrollere alle tilbud.
Om noen likevel blir misbrukt eller mishandlet,
skal de få nødvendig hjelp til å komme seg.
FN-konvensjonen sier at det er spesielt viktig
at det er gode lover og regler
mot vold og misbruk av kvinner og barn.
Hvis noe skjer, må de få hjelp av domstolene.

Vedtak:

Vi fortsetter med artikkel 17 på SAR-møte 26. februar 2013.
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06/12

FUS-KONFERANSE 2013
John-Harald og Cecilie fortalte fra arbeidet i FUS-temaet.
Det ble snakket om hva er en tenke-tank.
På RGB-møte 2. april skal vi søke på nettet
og finne eksempler på tenke-tanker.

Vedtak:

Lars Ole oppdaterer Arbeids-heftet.
Neste møte er 8. april 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.

10/12

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Vi har fortsatt arbeidet med rapporten.

Vedtak:

Regnskapet utsettes til neste gang.

01/13

RGB FYLLER 20 ÅR
Vi ønsker å feire på lørdag 14. september.
Vi ønsker å invitere gamle medlemmer og tilretteleggere:
I tillegg til de vi skrev opp på siste møte,
har vi kommet på Anne Mine Bakke.

Vedtak:

Cecilie sjekker om Vinkel-gården er ledig.
Lars Ole sjekker fest-økonomi.

Godkjenning av referat nummer 374
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
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EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.
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Vedlegg 1/374

Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 26. februar 2013
NY TID Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum.
Viktig - Meld fra til Lars Ole på 90 10 03 90
om hvem som kommer fra dere
og om dere har saker til eventuelt.
Sak 1:

Runde rundt bordet (45 minutter)
Presentere nye brukerråds-medlemmer og ny brukerråd.
Hva jobber de ulike brukerrådene med nå?
Alle rådene forteller kort (5 minutter) om hva de holder på med.
Pause (10 minutter)

Sak 2:

Bruker spør bruker (10 minutter)
Hva er siste nytt – Berit S/Erik

Sak 3:

FUS-konferanse 26. oktober – Brukerråd i boliger (10 minutter)
Fortelle om planleggingen av konferansen – Cecilie.

Sak 4:

Brukerråds-arbeid på kommunens hjemmeside (10 minutter)
Vise referater og årshjul - Jacob

Sak 5.

Reise-byrå for og med utviklingshemmede (10 minutter)
Hvordan skal vi jobbe videre med denne saken? - Tove

Sak 6:

Eventuelt (5 minutter)
Pause (10 minutter)
Empo TV se på deres siste sending
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