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Referat fra 9. februar 1999 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, Harald Kjeldsberg, Per Gulbrandsen,   
   John Harald Wangen ,Anne Balstad og Tove Kjevik . 
 Meldt forfall: Marianne Aasen  
 Møteleder: Per Gulbrandsen 
 Referent:  Anja Bjorøy 
 Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Kirsten Hognestad Haugen fra kultur og fritids-avdelingen. 
 Vedlegg:  ingen 
     
 
 
 

Faste punkter: 

 

  Godkjenning av referat nummer 103. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter   

  Rådet for funksjons-hemmede 
  har sendt referat fra 10.september 1998. 
  Der står det blandt annnet at  
  Hauger verksted har flere arbeids-plasser ledige. 
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  Hvis ikke disse blir besatt,   
  står Hauger verksted i fare for å bli nedlagt.   
 
   
  I referat  fra Funksjons-hemmedes råd av 5.november 1998,  
  opp-fordrer rådet alle komiteene i kommunen til 
  å benytte bruker-medvirkning. 
 
  Rådet ønkser at kommunen skal bli 
  flinkere til å høre på råd fra utviklings-hemmede  
  og andre funksjons-hemmede. 
  Dettte er spesielt viktig i saker  
  som gjelder funksjons-hemmede.  
   
 

 Avis-utklipp 

  Ingen. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

  Tove hadde med seg faks-nummeret til jobben. 
 
  Konferanse om fritids-tilbud i Trondheim 27. og 28. april.  
  Alle er interessert i å dra. 
 
 

   Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Besøk av Kirsten Hognestad Haugen. 
  Haugen har ansvaret for 170 fritids-kontakter, 
  holde kontakt med frivillige organisasjoner (for eksempel Vivil,) 
   ledsager-bevis og lager ferie -turer 
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  Vi så på fritids-kalenderen sammen 
  og ble enige om at vi skal sende henne 
  forslag til enklere tekst . 
  Vi sender forslaget med e-post.      
   
  Det kommer egen sommer -fritids-kalender 
  derfor er ikke mai,,juni,,juli og august. 
  kommet med på vår-kalenderen 
   
  Haugen synes det er litt dårlig opp-møte på  
  endel av de aktivitetene som kommunen arrangerer.  
  Hun opp-fordrer utviklings-hemmede til å kontakte hverandre 
  og møte opp sammen på for eksempel bowling.  
   

 

 Internett 

  e-post 

  E-post fra Irene Aaen  som er bibliotekar på Bekkestua bibliotek.  
  Hun vil gjerne komme på besøk til gruppa 
  for å fortelle om lett-leste bøker og se hvordan vi jobber. 
  Vi sendte en e-post tilbake 
  og ønsket henne velkommen 23.mars 1999. 
 
 

 Ansvars-områder 

     
  Bibliotek og gruppe-boliger - Tove 
  Tove har vært på møte i bibliotek-gruppa.    
 
 

 07/97 RGB SOM PROSJEKT 

   Lars Ole og Anja har hatt møte med Olav Elvemo. 
   Vi informerte litt om RGBs arbeid. 
   Elvemo fikk over-levert et budsjett-forslag 
   som gjelder lønn til Anja og penger til kurs og turer.  
 
   Elvemo takket for invitasjonen fra RGB  
   og kommer på møte 23.februar.   
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 06/98 TEMA-KVELD 

   Klubbens historie er valgt som tema. 
   Først arrangeres det en film-kveld som viser klipp så langt tilbake  
  som 1987. 
   Filmene skal vise aktiviteter som har fore-gått  
   i bombe-rommet i trygde-gården og i Løkkeås-veien. 
   Film-kvelden følges opp av et seminar 27. og 28. mars 
        
 
 
 

 01/98 EMMA MUSEUM 

    
 Vedtak: Utsatt 
 
  
 

EVENTUELT 

RGB skal på møte i Komite for barn og eldre 11.februar 1999.  
Lars Ole plukkker opp Renne og Per  ved Taxiene i Sandvika 17.45.   
Vi møtes kl.18.00 på Emma kafe. 
 
Møtet begynner kl.18.30  
men vi møtes kl.18.00 for å forberede møtet 
 
Anne tenker litt på hvordan hun skal presentere arbeids-plassen sin  
med å legge bilder ut på nettet.       


