Vedlegg 2/460 til RGB-møte 23.05.2017

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 9. mai 2017
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder:
Referent:
Vedlegg:

Cora
Lars Ole
ingen vedlegg

Besøk:

Bente Moe Eriksen

Tilstede:

10 brukere (B), 2 tilretteleggere og studenter (T)
Er her for første gang:
Alle har vært med tidligere.

Diverse:

Ingen ting.
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Vi startet møtet med å ta opp en sak
som ikke sto på sakslisten.
Saken ble første gang tatt opp på møte 28. mars i RGB.
Den handler om flytting,
hvilken informasjon man får,
hvem som bestemmer hva.

Om boliger og det å bo
Vi tok en runde sammen med Bente
om hvordan vi har det der vi bor,
med tanke på informasjon om bolig,
husleie, hvem som bestemmer hva, hvis det er snakk om flytting,
hvem tar hvilke avgjørelser.

Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
Ikke tilstede – beskjed gitt.

2. Jernbaneveien - Anne (B) - (T)
Skal ha møte neste tirsdag.
Det er laget saksliste og vi skal ta opp støy og brannalarm.
Skal snakke om sommer-ferien.
Fornebu – (B) - (T)
Ikke tilstede – beskjed gitt.
Ikke hatt møte siden sist.

3. Per Skreddersvei - (B) og (T)
Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.

4. Husmøte Belsetveien boliger - (B) og (T)
Ikke tilstede.
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5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) - (T).
Ikke hatt møte siden sist.
Det var planlagt møte,
men ble avlyst på grunn av dugnad.
Nytt møte 24. mai.

6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S
(B) (T)
Har ikke hatt møte siden sist.
Vet ikke når neste møte skal være.
Skal ha dugnad i morgen på Hauger park.

7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald, Aleksander og Torstein
(B) Arild (T)
Har husmøte den første onsdagen i måneden.
Snakket om SAR, men hadde ikke sakslisten.

8. BA–rådet – Martin TT (B) (T)
Det ble ikke gjennomført valg på nestleder,
fordi det var for få tilstede.
Det planlegges oppussing flere steder,
men det er ikke noe som er bestemt enda.

9. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
Ikke noe spesielt.

10. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
Ikke hørt noe i det siste.
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12. RGB - John-Harald, Gro, Cecilie og Tove (B)
Lars Ole (T)
Siden siste møte i februar så har vi:
Gjennomført høring i idrettsparken på Rud.
Vi snakket om rapporten «På lik linje» - som handler om hvordan
utviklingshemmede har det i Norge i dag.
Fortsatt på politiker-stafetten.
Hatt besøk av to politikere,
fra Rødt og Miljøpartiet de grønne.
Student Karoline Wold Mikkelsen er ferdig hos oss.
Nå skriver hun skoleoppgaven sin ferdig.
Laget lettlest versjon av rapporten fra mobbe-konferansen i 2016.
Laget lettlest versjon av brosjyren om Brobygger-prosjektet.
Dette vil vi få høre mer om til høsten 2017.
Gro og Cecilie har vært med på
å starte opp brukerråd i Skedsmo.
Vi kommet med forslag til innhold på senior-kurs
som Aldring og helse skal arrangere.
Snakket om flytting og spørsmål om det å bo.
Høring om bolig-bygging i Bærum.
For tiden jobber vi også med
 Få flere medlemmer i gruppen
 Frivillighetsarbeid i kommunen
 Velferdsteknologi

Pause kl. 13.25 til 13.40
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Sak 2: Mobbe-konferanse 2016
Lars Ole fortalte om en elektronisk plakat
som viser de viktigste reglene vi kom frem til på konferansen
og på temakveldene etter på.
Når du trykker på bildene på plakaten,
så spilles det av en videofilm.
Den elektroniske plakaten
skal også brukes til å gi annen informasjon
Vedtak:

Lars Ole tar kontakt med de som vil være med å ta bilder
når det er klart for det.

Sak 3: Oppskrift på husmøter
Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.
Vedtak:

Vi tar saken ut av sakslisten fordi han jobbet med den på lenge.
Henter den frem igjen hvis det er behov for det.

Sak 4: Mandat for brukerråd
2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?
Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.
- Disse skal velges av brukerne på hele tjenestestedet
Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år.
- For at ikke alle fire skal byttes ut samtidig.
Det er bare brukere som kan være representanter.
- Det betyr at det ikke kan være verger eller pårørende.
Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg.
- Det er et eget opplegg for hvordan dette skal gjøres.
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De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.
- Viktig for de andre å vite.
Bruker-rådet velger hvem som skal være leder.
- Behov for å beskrive leders oppgave.
Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.
- Brukerrådet kan komme med forslag.
Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling/saksliste og referat.
- Skriv gjerne referatet i møte og bruk projektor.
Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
- Dette er viktig at følges opp.
Referatet skal sendes til alle medlemmene
innen 14 dager etter møtet.
- Dette er viktig at følges opp.
Vedtak:

Vi fortsetter med punkt 3. neste gang.

Sak 5: Høring «På lik linje»
Vi kom ikke på nett, så derfor fikk vi ikke sett på det.
Vedtak:

Utsatt til sommer-avslutningen.

Eventuelt
Neste møte er 12. september 2017.
Ingebjørg tok opp følgende sak:
Den tilrettelagte dagsturen til Sverige i overgangen juni/juli
har blitt avlyst på grunn av mindre penger.
Det er det flere som synes er dumt.
Sommer-avslutningen er 13. juni kl. 12.30 til 14.30.
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