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Bærum

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90

E-post: rgb@c2i.net

      Nr.111  

 

Referat fra 18. mai 1999 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, John-Harald Wangen, Anne Balstad, 
    Tove Kjevik og Per Guldbrandsen 
 Meldt forfall: Anne Balstad 
 Møteleder:  Harald kjeldsberg 
 Referent:  Lars Ole Bolneset / Anja Bjorøy 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Ingen besøk 
 Vedlegg:  1/111 

 

Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 110. 
  Referatet ble godkjent. 
 

  Referat fra andre møter   

  Komite for arbeid og fritid  
  har hatt møte 27. april 1999. 
  På møtet tok de opp bolig-meldingen for Bærum kommune. 
  Helge Høva fra Fremskritts-partiet  
  kom med følgende forslag som ble ved-tatt:  
  Komiteen er opptatt av  
  at det må bygges flere boliger  
  for hjemme-boende psykisk utviklingshemmede 
  og personer med psykiske lidelser (problemer med tankene). 
  Neste gang det lages handlings-program  
  vil komiteen at dette skal tas opp. 
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 Avis-utklipp 

  Ingen. 
   
   

 Beskjeder og informasjon 

  Ingen. 
 
 

  Brev til gruppen 
  Ingen. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Ingen.    
   
 

 Internett 
   

  e-post 
  Fra Jan Tore Sanner i Bærum Høyre. 
 
 

 Ansvars-områder 

  Vi må fast-sette dato for plan-leggings-møte. 

   

  Tove- Bibliotek 
  Tove har vært på bok-treff 15.mai 1999. 
   

  Harald- Emma Hjorth  
  Det blir en bistro til før sommmer-ferien. 
  17. mai-feiringen på området var vel-lykket. 
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SAKER  
  

 04/99 VALG 1999  

   Vi har mottat e-post fra Bærum Høyre v/Sanner. 
   Høyre vil gjerne ha hjelp fra RGB 
   til å lage lett-lest parti-program. 
    
   Dette er en stor jobb som RGB ikke har tid til å påta seg.  
   Vi snakket om hvilke andre personer 
   som kan gjøre en slik jobb. 
   John-Harald foreslo å spørre Liv Lykkenborg. 
    
   Vi sendte et e-post-svar til Sanner.  

 

 Vedtak: Lars Ole eller Anja 
   sørger for å foreslå noen navn til Bærum Høyre. 
 
 

  

 05/98 TEMA-KVELD II 
   Tove hadde med bilder fra tema-kvelden. 
   Medlemmene syntes det var en fin helg. 
 
   Når det gjelder neste seminar-helg 
   kom det frem forslag om «Emmas historie» 
    
   Neste seminar-helg blir til høsten. 
 
   Følgende helger er allerede besatt. 
   3 til 5 september er det lands-turnering i Tønsberg.     
   Romeriks-lekene er 4 til 5 september.  
 

 Vedtak: Neste seminar-helg  
   skal ha tema «Emmas historie».     
   Seminaret skal foregå på området Emma Hjorth. 
 
   Tilretteleggerne sørger for å sjekke ut om 
   det er ledig på Gjeste-huset. 
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 06/99 ARIADNE-PROSJEKTET 
   Renne syntes det var spennende å prøve ut utstyret. 
   Tove syntes det var fint å finne frem  
   uten mer hjelp enn boksen. 
   Med-lemmene fikk sagt i fra om mange ting  
   som ikke fungerte slik de skulle.  
    

 Vedtak: Alle som var med har lyst til å stille opp på ny prøve-runde. 

  

 

 

 08/99 FOrmidling 99 
   Anja har snakket med Hilde Martine Hernes i FO. 
   Hernes holder på å plan-legge seminaret. 
   Derfor vet hun ikke så mye enda.  
    
   Flere av forslagene til fore-lesninger, 
   handlet ikke så mye om med-bestemmelse. 
 
   Det skal være flere foredrag samtidig. 
   Det er viktig at vi sender inn vårt forslag i dag. 
 
   Tove syntes vi skal fortelle om arbeidet i gruppen. 
   Ønske om å bestemme mer i  
   forbindelse med bolig-situasjonen. 
   Bestemme over sin egen økonomi. 
 
   John Harald og Harald ønsker å ha en stand  
   som viser RGBs historie.  
       
   Gruppen vil også holde fore-drag  
   som handler om at hvis utviklings-hemmede får mulighet  
   kan de mer enn mange tror. 
    
   Noen av med-lemmene vil også fortelle 
   om sin historie og ansvars-område. 
   Vi må også legge frem noen 
   av sakene vi har jobbbet med. 
    

 Vedtak:     Anja fyller ut og sender svar-skjemaet til FO.    
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 01/98 Emma museum 
    Vi har gått igjennom teksten «Gudruns historie» 
   og laget et forslag til lett-lest tekst. 
  

 Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte 
 

 

EVENTUELT  


