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Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.172  

 

 

Referat fra 8. oktober 2002 
Tilstede: Bente Nygaard, Jon Erling Hagen,  

Anne Mine Bakke og Tove Kjevik. 
Meldt forfall: John-Harald Wangen og Harald Kjeldsberg 
Møte-leder: Lars-Ove Nordnes 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 16.00 
 Besøk:  Ingen 

Vedlegg:   
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 171. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Møte med seksjons-sjefene om handlings-programmet 
fredag 27. september 2002 . 
 
Tema-gruppe om fritid og kultur hadde møte i helgen. 
De er godt i gang med arbeidet med hver-dags-fortellinger. 
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 Avis-utklipp og nyheter 

Bente og Jon Erling har hørt på nyhetene  
at regjeringen foreslår i statsbudsjettet 
at vi bare skal kunne tjene kr. 3 i timen. 
 
Er dette riktig ? 
Vi sendte en E-post til Statsministerens kontor. 

 
 
 

  Beskjeder og informasjon  

Vi har oppdatert adresse-listen med Anne Mine Bakke. 
 
 

 

 Brev til gruppen 
  Ingen brev.  
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Jon Erling er spurt om han vil være med på  

å arrangere film- fotball- kvelder i Løkkeåsveien. 
  Han kommer med mer informasjon senere. 
 
 

 Internett 
Vi prøvde å finne ut noe mer om Statsbudsjettet. 
 
Vi prøvde å finne telefon-nummeret til Emma arbeidssenter.   

 

 @ E-post 

Anne Kvaal har meldt seg på konferansen. 
Steinbua i Ålesund har noen praktiske spørsmål  
om overnatting.  

SAKER  
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04/00 LA KLUBBEN LEVE 

     
Vedtak: Vi venter fortsatt på saken. 

 
  
 

07/02 FRA BRUKER TIL BORGER” 
Lokal konferanse  
fra 31. oktober til 1. november 2002 

 
Bente vil være på alle 3 temaene, 
men har bestemt seg for hjem. 
Anne Mine kan tenke seg tema fritid og kultur. 
Jon Erling kan tenke seg tema arbeid. 

 
Vedtak: Vi lager en stand som skal stå i sentral-hallen. 
  Alle tenker på hva vi skal vise frem. 
 
 

 

08/02 SPØRRE-UNDERSØKELSE  
FRA HJEMMEBASERTE TJENESTER 

  Vi delte oss i to grupper  
og gikk gjennom spørsmålene. 

 
Vedtak: Tilretteleggerne tar våre kommentarer med til  

de som jobber med undersøkelsen. 
 

 
 

09/02 HANDLINGSPROGRAMMET 2003 - 2007 

Vi startet med å lese igjennom i programmet.    
 

Vedtak: Fortsetter på neste møte. 
 

EVENTUELT  
 Husk å søke om permisjon i forbindelse med konferansen. 


