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      Nr. 101  

 

 

 

Referat fra 15. desember 1998 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg, 
    Tove Kjevik, John Harald Wangen og Anne Balstad.   
 Meldt forfall: Marianne Aasen 
 Møteleder: Renne Hubertus 
 Referent:  Anja Bjorøy 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Anja Bjorøy - vernepleier-student 
 Vedlegg:  1.  Brev fra A. Kvaal til politikerne i Bærum 
     
 
 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 100. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter   

  Ingen referater. 
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 Avis-utklipp 

  John Harald har med en artikkel fra Budstikka  
  om Emma Hjorth fra tirsdag 24.november 1998. 
   Han har også med to artikler fra 2. og 14.desember 1998 
  om Dissimilis konsert før jul. 
    
  Anja hadde med avis-utklipp fra Budstikka,  
  som handlet om kommune-styrets budsjett -behandling. 
   
  Henning Furulund fra RG i Asker  
  har et innlegg i Budstikka 5. desember 1998 
  hvor han klager på forsinkelser på service-linjen i Asker. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  John Harald har søkt om permisjon fra jobben 
   for å kunne fortsette i RGB også neste år. 
 
  Oversikt over møter for våren 1999, 
  blir sendt ut sammen med referatet. 
 
     

        Brev til gruppen 

  Brev fra Anja med invitasjon til middag 16. januar 1999. 
   
  Brev fra KLUBBEN med spørsmål om hvilke datoer  
  RGB ønsker å være i Løkkeåsveien 2. til våren 1999.  
  Lars Ole gir vårens møte-oversikt til Pim Friestad. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Anne Kvaal i FFO har skrevet et brev til politikerne i Bærum  
  i forbindelse med budsjett-behandlingen (se vedlegg 1/101). 
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 Internett 
  Vi så litt på kommunens hjemme-side. 
  Der sto det om budsjett-behandlingen i kommune-styret. 
  Det blir gitt penger til fortsatt drift av Emma Kafe.  
   

  e-post 
  Ingen e-post ennå. 
 
 

 Ansvars-områder 

  Ansvars-områdene er de oppgavene  
  som det enkelte medlem i gruppen følger opp  
  i tillegg til de sakene alle jobber med. 
 
  Medlemmene arbeider ikke alltid saker fra sitt ansvars-område 
  fra møte til møte, 
  derfor er det ikke alltid noe å skrive 
  under alle ansvars-områdene. 
   
  Fordi dagens møte var kortere på grunn av jule-avslutningen, 
  ble det ikke tid til å gjennomgå ansvars-områdene. 
 
     

  Emma Hjorth og Arbeids-lag- Harald  
   

  Høytlesning - Marianne 
        

  "KLUBBEN" - Renne 
  

  Kultur-opplevelser og Program-Rådet - Anne 
  

  Vernede arbeids-plasser - Per 
 

  Bibliotek og gruppe-boliger - Tove 
   
 
 
 
 
 

SAKER 
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 07/98 RGB SOM PROSJEKT 

  

 Vedtak: Utsettes til neste møte 
 
 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER  

   Anne har blitt medlem av Program-Rådet.  
   En av sakene Program-Rådet planlegger er 
   hvilke artister som skal opptre på kultur-kafe. 
    

 Vedtak: Anne vil fortelle om arbeidet i Program-Rådet senere. 
   
 
 

 06/98 TEMA-KVELD 

 

 Vedtak: Utsettes til neste møte.  
 
 
  

 08/98    KOMMUNENS HANDLINGS-PLAN  

   FOR PERIODEN 1999-2001 

   Økonomi-utvalgets forslag til handlings-program  
   ble ned-stemt på de sakene  
   som gjelder tilbudene til utviklingshemmede. 
 

 Vedtak:  Ingen vedtak. 
 
 
 
 

EVENTUELT 

Anja ble filmet under møtet  
fordi hun skal vise de andre på skolen hva hun har jobbet med. 
Alle syntes det var greit. 


