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X-Referat fra 12. januar 99 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg, 
    Tove Kjevik, John Harald Wangen og Anne Balstad.   
 Meldt forfall: Marianne Aasen 
 Møteleder: Anne Balstad 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:   
 Vedlegg:  1. 
     
 

Anne ønsket velkommen til årets første møte. 
 
 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 101. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter   

  Ingen referater. 
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 Avis-utklipp 

  Ingen avis-utklipp. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  John Harald har fått permisjon fra jobben 
   for å kunne fortsette i RGB - Hurra. 
 
  Det har sneket seg inn to feil i våren møte-oversikt. 
  Det skal være møte 18. mai og 15. juni. 
 
  Middag hos Anja. 
  Renne kan ikke komme.  Alle kommer seg dit på egen måte. 
  Vi møtes foran billett-skranken inne på Skøyen togstasjon kl. 16.50.  
 
  Vi er invitert til møte i komite for Barn og eldre, 
  torsdag 11. februar 1999 kl. 18.30. 
  Vi forteller om hva vi driver med og  
  spør om hvordan politikerne vil brukes oss. 
  Vi kan også fortelle de hva vi er fornøyde med og  
  hva vi ikke er fornøyde med. 
     
 

        Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Vi har fått en ny samarbeids-partner i BIOM. 
  Han heter .....................................  
  og Lars Ole skal ha et møte med han i begynnelsen av februar. 
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 Internett 
  Vi sjekket kommunens hjemme-side  
  for å se om vi fant ny og viktig informasjon. 
   
  Vi besøkte Trafikantens hjemme-side for å finne rute-tider  
  i forbindelse med middagen hos Anja. 
 

  e-post 
  Anne leste opp en e-post fra Irene Aaen  
  som jobber på Bærum bibliotek. 
 
   
 

 Ansvars-områder 

  Ansvars-områdene er de oppgaven som det enkelte medlem i gruppen  
  følger opp ved siden av de sakene alle jobber med. 
  Medlemmene arbeider ikke alltid med bestemte saker fra møte til møte, 
  og derfor er det ikke alltid noe å skrive om alle områdene. 
 
     

  Emma Hjorth - Harald  
   
 

  Høytlesning - Marianne 
   
      

  "KLUBBEN" - Renne 
  
 

  Kultur-opplevelser - Anne 
   
 

  Vernede arbeids-plasser - Per 
 
   

  Bibliotek og gruppe-boliger - Tove 
  De lett-lest-bøkene som står på den listen vi fikk fra biblioteket 
  inneholder ikke alle lett-lestbøkene biblioteket har. 
  Irene lurer på om det er behov for en fullstendig liste  
  over alle lettlest-bøkene på biblioteket. 
  RGB mener at det er behov for en fullstendig liste over lettlest-bøker. 
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  Vi ønsker at også skal være et bilde av forsiden av boken i oversikten.
  Listen kan godt være sortert etter forfatter,  
  men det kan stå til sist og med liten skift. 
 
  Pål i Pål og Ida sier det finnes 4 bøker om dem (også lyd-bøker). 
 
 
 

SAKER 

 

 07/98 RGB SOM PROSJEKT 

   Kommunaldirektøren for BIOM, Tove Wangensten, 
   ønsker at RGB skal fortsette sitt viktige arbeid. 
   Vi ønsker at Anja skal fortsette i gruppen. 
   Vi må sørge for å skaffe noen penger til dette. 
   Olav Elvemo har overtatt som kontakt-person i BIOM  
   etter Geir Aasgaard. 
 

 Vedtak: Vi inviterer Elvemo  
   til møte 26. januar eller 9. februar 1999. 
 
 
 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER  

   Anne fortalte litt fra sitt første møte i Program-Rådet   
  Hun leste også opp referatet fra møtet. 
   Anne skal tenkt over hvilket område innen kultur-opplevelser  
   som hun er mest opptatt av.   
   Det er snakk om musikk, bøker, teater og film.    
 

 Vedtak: Ingen vedtak. 
   
 
 
 
 
 
 

 06/98 TEMA-KVELD 

   Første tema-kveld er lørdag 27. februar 1999,  
   så det er på tide at vi begynner å planlegge denne. 
 
   Det er kommet frem et forslag til tema:  
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   Fremtids-planene til KLUBBEN 
   Husets 100-års jubileum 
    

 Vedtak: Lars Ole tar saken opp med Pim Friestad. 
 
 
  
 
 
 

EVENTUELT 

Ingen saker til eventuelt. 


