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Referat fra 28. mai 2013
Tilstede:

Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Jacob Sverdrup, og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Cora Maria Galucio
Møte-leder:
Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted:
”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt:
Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk:
Gro Kristine Sjønnesen fra Bærum arbeidssenter
er på besøk
Vedlegg:
1/381 invitasjon til sommer-avslutningen

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanser
John-Harald har vært med på tema-kveld
med sentralt brukerråd onsdag 15. mai
med tema informasjon om tildelingskontorets arbeid med våre vedtak.
Referat fra kvelden kommer senere.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag eller andre nyheter.

Beskjeder og informasjon
Vi minner fortsatt om årets stolthets-parade som er lørdag 15. juni.
Samme dagen er det Morodals-festivalen 2013.
Årets sommer-avslutning foregår tirsdag 11. juni på Emma Kafe.
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Brev til gruppen
Ingen brev.

@

E-post
Sendt e-post til Riks-Grunden
med ønske om bilder og mer tekst på deres nyheter.
Informasjon fra Kai Thoresen om Morodals-festivalen
og båttur med Bærums Rotary-klubber,
begge tilbudene er på lørdag 15. juni.

Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke noe spesielt denne gangen.
BLD har utgitt en ny versjon
av arbeids- og informasjons-programmet 2010-2013.
Vi ønsker å informere SAR om dette på sommer-avslutningen.
Vi har bedt Steinar om å lage et forslag.

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.
Saks-listen sendes ut til alle våre kontakt-personer
og legger det på kommunens hjemme-side.
Møteplan for SAR i resten av 2013
Sommer-avslutning Tirsdag 11. juni
kl. 13.00 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
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BKA-rådet
Ikke noe nytt referat siden sist.

Brukerråd i boliger
Vi har ikke fått noen referater denne gangen.

Sentralt bruker-råd
Referatet fra møte i rådet er ikke ferdig.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Invitasjon til Stemme-Høring fra BroBygger-Ligaen.
De inviterer til Parade og Grill lørdag 15. juni.

SAKER
05/10

FN-KONVENSJONEN

Artikkel 20
Mulighet til å være med på det som skjer i samfunnet
Staten skal sørge for at alle
skal kunne komme seg rundt ved egen hjelp.
hvis det er mulig.
Det betyr at
- de kan komme seg ut og reise når og hvor de vil
uten at det er for dyrt.
- de får gode hjelpemidler og utstyr
og hjelp av mennesker eller førerhund
uten at det koster for mye.
- de skal få opplæring i å bruke hjelpemidlene.
Tjenesteytere og andre som trenger det,
skal også få opplæring.
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- Norge skal sørge for at de som lager hjelpemidler
skal tenke på alle situasjoner
der det er behov for tilrettelegging.
Det hjelper ikke med heis
hvis den som sitter i rullestol
ikke når opp til å trykke på knappen.

Vedtak:

Cecilie tar opp artikkel 21 på sommer-avslutningen.

06/12

FUS-KONFERANSE 2013
FUS-temaet ønsker at Morten Svarverud
skal være innleder på konferansen.
Lars Ole fikk i oppgave
å ta den første kontakten med Morten om dette.
Vi snakket også om møte-planen fremover til konferansen.

Vedtak:

Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 3. juni

08/12

MELDING TIL STORTINGET
OM LEVEKÅR OG TILTAK
SARs høringsinnspill har kommet med
I departementets oversikt over innspill.
Det blir spennende å høre om
hva som skjer med forslagene våre.
Forslag om å invitere Empo-TV
til å komme på sommer-avslutningen
for å lage en reportasje om vårt innspill.

Vedtak:

Vi sender dagens referat til EmpoTv
og viser til denne saken.
Ber de ta kontakt med vår tilrettelegger Lars Ole
for mer informasjon
hvis de er interessert i å lage en reportasje.
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10/12

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012

Vedtak:

Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

01/13

RGB FYLLER 20 ÅR
Vi snakket om forslag til en overraskelse på avslutningen.
Vi kom ikke frem til noe konkret forslag.

Vedtak:

Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.

02/13

NAKU-KONFERANSE JUNI 2013
Vi har lest e-posten fra Cato
og snakket om både mottagelsen på mandag 17. juni
og selve konferansen tirsdag 18. juni.

Vedtak:

Sendt over liste til Cato om hvem som blir med hvilke dager.

Godkjenning av referat nummer 381
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
Møteplan for høsten lages på neste møte.
Laget invitasjon til sommeravslutningen.

Side - 5

