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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

 
 
 

 

Referat fra 5. juni 2018 

Tilstede: Cecilie Dahl, Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, 
John-Harald Wangen, Cora Galucio og Gro Sjønnesen 

Ikke tilstede: Erik Songstad 
Møte-leder: Frøydis Jakobsen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:  Emma Hjorthsvei 74  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 11.30 

Besøk: Merete Bjørke og Britta Iversen 

Vedlegg:   

 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Merete har vært på Sentralt brukerråd. 
Referatet er ikke ferdig,  
men det ble snakket om saken om pengene fra salget  
av tomter på Emma Hjorth. 
Brita kommer i dag og forteller om saken kl. 11.00. 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen avisutklipp eller nyheter. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
Grundenturen er flyttet til 20. til 22. august. 
Stolthetsparaden 16. juni i Oslo. 
Emma-dagen 7. juni. 
 

          Brev til gruppen 
Ingen brev. 
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     @   E-post og beskjeder 

  Ingen e-post. 
   
  

        Internett, hjemmeside og Facebook 
Intet spesielt. 
 
 

”Alt om oss, med oss” 

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
 

BA-rådet 
Ingen møter siden sist. 
 
 

Saker til SAR: 
 
Ny sak fra høsten 2018  
om bruk av penger fra salg av tomter på Emma Hjorth. 
Tar opp saken på sommer-avslutningen  
og legger den inn på sakslisten til SAR-møtet 25. september.  

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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SAKER   

 

02/18 Tur til Grunden i Sverige 

 Det var en fin dag og vi ble bedre kjent med hverandre. 
Vi fikk også skypet med Andreas fra Grunden. 

 Eidsberg har ombestemt seg  
og blir mest sannsynlig med på turen. 

 Vi prøver å få til en felles reise med tog  
på ettermiddagen mandag 20. august.   
Prøver å få ordnet en egen vogn til oss. 

 Når vi møtes skal vi bli bedre kjent  
og snakke om viktige saker for oss.   
Vi skal også snakke om  
det å lage en skandinavisk organisasjon. 

Vedtak: Alle gruppene skal forberede  
en presentasjon av seg selv  
og hva de jobber med i gruppene. 

 

03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum 
 

Vedtak: Utsatt til neste møte 

 

 Godkjenning av referat nummer 477 
Referatet ble godkjent. 

 

 Saks-liste for neste møte  
Deles ut på neste møte på grunn av sommeren. 

 
 
 

EVENTUELT  
- Oppdatere Om oss – mangler litt på Frøydis.   
- Begynt års-rapporten for 2017. 

- Møteplan for høsten 2018 - ferdig 


