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R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

 
 
 

 

Referat fra 11. september 2018 

Tilstede: Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,  
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen  
og Cora Galucio  

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Gro Sjønnesen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:  Emma Hjorthsvei 74  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Ingen 

Vedlegg: Ingen 

 

 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Ingen møter eller konferanser siden sist. 
 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik forteller at Emma arbeidssenter skal pusses opp. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
  Møteplanen for høsten 2018 ligger på hjemmesiden. 
  Fritidskalenderen er kommet. 
 
  John-Harald har vært med i RGB siden 1998. 
  Hans siste dag i gruppa blir tirsdag 4. desember 2018.   
 

          Brev til gruppen 
Ingen brev. 

 

 

Nr.480  

http://radgivningsgruppen.no/wp-content/uploads/2018/08/Terminliste-for-h%C3%B8sten-2018.pdf
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     @   E-post og beskjeder 

  Fått Fritidskalenderen fra Kai. 
   
  

        Internett, hjemmeside og Facebook 

 
Vi har delt et av RiksGrundens innlegg på vår Facebook. 
 
Vi har sett på video fra ULF om forandret tvangslov. 
 
Sett på HELT MED i forbindelse med landsturnering i Bergen.  
 
 
 

”Alt om oss, med oss” 

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
 

BA-rådet 
Ingen møter siden sist. 
 
 

Saker til SAR: 
 
Vi har laget ferdig sakliste,  
som ligger på RGBs hjemmeside. 
 

 
 

  Annet: 
 

  Hvordan skal vi ferie RGBs 25-års jubileumet? 
  Alle tenker på saken. 
 
 

  Hva skal være tema på neste Tema-kveld? 
  Et forslag er å høre om BPA – Brukerstyrt personlig assistent. 
  John-Harald har snakket om det i BBL. 
 
  

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.ulf.dk/nyheder/politiske-aftale-magtanvendelse-indgaaet/
https://heltmed.org/
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SAKER   

 

02/18 Tur til Grunden i Sverige 

  

Vedtak: Vi venter fremdeles på bilder og film fra turen. 

 

 

 

03/18 Informasjon om brukermedvirkning i Bærum 
Vi trenger bilder til heftet. 
 

Vedtak: Merete forbereder saken til SAR-møtet. 

 

 

 

04/18 Penger fra salg av tomter på området Emma Hjorth 

  Ressursgruppa på REGA har kommet med forslag. 
  Se disse på Saker vi jobber med under SAR. 

 

Vedtak: Egne sakspapirer ligger på vår hjemmeside. 
  Saken skal opp på SAR-møtet 25. september. 

 

 

05/18 Hvordan skal vi feire RGB’s 25-års jubileum 

  Vi må finne ut om vi kan få noen penger til å ferie jubileum. 

 

Vedtak: Merete tar det opp i sentralt brukerråd  
  om hvordan vi kan få tak i penger til dette. 

 

http://radgivningsgruppen.no/sar-042018-penger-fra-salg-av-tomter-pa-omradet-emma-hjorth/
http://radgivningsgruppen.no/sar-042018-penger-fra-salg-av-tomter-pa-omradet-emma-hjorth/
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07/16  Frivillighet i Bærum 

  Vi har sendt en e-post til Anne og Harald  
  for å finne ut hvordan vi skal jobbe videre med saken. 

 
 

 Godkjenning av referat nummer 480 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møte. 

 
 
 

EVENTUELT  
- Vi har oppdatert Om oss 

- Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017. 

- Velferdsteknologi - utsatt 
- Sjekket ut mulighet for vann-arobic for kvinner  

i svømmehallen på Friskhuset – ingen ledige timer. 

 


