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Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.141  

 

 

Referat fra 20. februar 2001 
 Tilstede:  Tove Kjevik, Harald Kjeldsberg, Jon Erling Hagen,  
    Anne Balstad og John-Harald Wangen,  
 Meldt forfall: Per Gulbrandsen 
 Møte-leder: Harald Kjeldsberg 
 Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Ingen 
 Vedlegg:  1/141  Møte-oversikt for sektor-utvalg våren 2001  

 

 Faste punkter: 
  

  Godkjenning av referat nummer 140. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter   

  Ingen møter siden sist. 
  
 

 Avis-utklipp 

  Vi så på bilaget til Bæringen nr. 2. 2001,  
  hvor det står om Meningsfylte hverdager  
  i arbeid og fritid for funksjonshemmede i Bærum. 
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 Beskjeder og informasjon   

  Tove reiser til Alaska  for å gå på ski. 
  Hun blir borte på neste møte.  
 
  Det blir informasjon om valg av fredags-styre på KLUBBEN  

på først-kommende fredag. 
 
 

 Brev til gruppen 
  Brev fra Funksjons-hemmedes råd. 
  De takker for godt arbeid og er meget fornøyd med vårt forslag 

 til brosjyre om Tilsyns-utvalget. 
  
 

Kontakt med samarbeids-partnere 

  Tilretteleggerne skal i et møte  
med en fra Institutt for Spesial Pedagogikk. 

  Vi jobber med en søknad om samarbeid og 
  støtte fra Instituttet. 
  
 

 Internett 
  Sjekket møte-planen for sektor-utvalgene 

på kommunens hjemme-side (se vedlegg 1/141). 
 
 

 @ E-post 

  E-post fra NFU  Bærums-gruppen 
  De skal ha års-møte på mandag 26. februar 2001. 
  Det foregår på Kolsås eldre-senter og starter kl. 19.00. 
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 SAKER  

 

 08/00 MØTE MED SEKTOR-UTVALGENE 
   Vi snakket om hva vi må kunne om samfunnet 

for å være med i RGB. 
 
Vi lager en egen oversikt over ting  
vi skal kunne noe om. 

 

   

 Vedtak: Vi av-venter svar fra sektor-utvalgene. 
  

  Vi fortsetter å jobb med hva vi skal si. 

 
Alle tar med sine egne personlige vedtak, 
hvor det står hvilken hjelp kommunen skal gi, 
på neste møte. 

 

 

 

 

 01/01 TEMA-HELG PÅ KLUBBEN 
   Referatet er nesten ferdig.  
   

 Vedtak: Referatet deles ut på neste møte. 

    

 

 

 EVENTUELT   
 Vi har ikke hørt noe fra Rådmann Elisabeth Enger. 

Vi håper hun kommer på neste møte. 
Lars-Ove undersøker saken.  


