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Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.176  

 

 

 

Referat fra 3. desember 2002 
Tilstede: John-Harald Wangen, Bente Nygaard og Tove Kjevik. 
Meldt forfall: Anne Mine Bakke, Jon Erling Hagen,  

Lars-Ove Nordnes og Harald Kjeldsberg 
Møte-leder: Lars Ole Bolneset 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Geir Aasgaard og Knut Erik Tveit 

Vedlegg:  Ingen vedlegg 
 
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 175. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Intet spesielt. 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Ingen avis-utklipp. 
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  Beskjeder og informasjon  

 
Jule-avslutning  
Vi starter kl. 16.00 og avslutter kl. 18.00. 
Vi inviterer  
Fredagsstyret,  
Arbeidsgruppe FRAMTIDA, 
Bro-bygger-ligaen, 
tilrettelegger Pim Friestad, 
kontaktperson Geir Aasgaard,  
Anja Bjorøy tidligere tilrettelegger,  
Anne Kvaal fra Funksjonshemmedes råd, 
Anne Gerd Steffensen fra FrP, 
Bjørn Krogsrud fra V, 
Rune Heien fra Bærum arbeids-senter, 
Lars Bjerke fra Rådmannen, 
Anne Marie Sæbønes 
Britt Moe 
Representant fra NFU 
 
Arbeids-adresser rettes opp på neste møte. 
(utsatt fordi det var mange borte) 

 
 

 Brev til gruppen 
  Brev fra Bærum arbeidssenter. 

Vi har fått siste nummer av BANG-avisen (uke 47),  
hvor det står om de forskjellige avdelingene. 

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Geir Aasgaard var med på dagens møte. 
 

   

 Internett 
Vi prøvde å finne hjemmesiden til Dissimillis, men fant den ikke. 
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 @ E-post 

E-post fra Anne-Cathrine Haagensen v/overformynderiet. 
Vi har fått utsettelse på fristen for søknaden. 
 
E-post fra Anja Bjorøy.  Hun har fått ny adresse. 
Vi inviterte henne til jule-avslutningen.  
 
E-post fra Knut Erik Tveit om at de kommer i dag. 

 
 

 
 

SAKER  Informasjon om tilskudds-ordning f 

or det lokale kultur-liv (se neste side). 
 
 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 

   
Vedtak: Vi fortsetter saken senere. 

 
 

 
 

09/02 HANDLINGSPROGRAMMET 2003 - 2007 

   
 

Vedtak: Utsatt på grunn av tids-press. 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTUELT  
Laget invitasjon til Jule-avslutning. 
Møte-plan for 2003 tas opp på neste møte. 
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Informasjon om Bærum kommunes tilskuddsordning  
for det lokale kulturliv.  
 
Knut Erik Tveit kom og Pål Ivar Bergersen er syk. 
 
Knut Erik Tveit jobber i kultur-avdelingen  
med kontorer i 4. etasje i tidligere Sandvika kino. 
Knut Erik har et arbeids-område som er teater og Pål Ivar jobber med billedkunst. 
 
Pål Ivar var på konferansen og han synes at den var veldig bra gjennomført. 
På konferansen fortalte Pål Ivar om at kultur-avdelingen  
kan støtte og hjelpe de som trenger det.   
 
Kultur-avdelingen har noen penger  
som de skal fordele til frivillige organisasjoner. 
 
Kultur-avdelingen lager ikke lenger egne produksjoner. 
  
Det dere må ha er en ide om hva dere ønsker å gjøre. 
 
Knut Erik fortalte at de har tenkt å besøke de forskjellige arbeids-stedene 
og fortelle om tilskudds-ordningen. 
 
Tove tipset om at Hauger verksted kunne vært et sted å besøke. 
 
John-Harald spør om det er begrensninger på omfanget av ideene. 
 
Knut Erik svarte at så lenge det handler om kultur,  
så er det greit. 
 
Beløpet totalt er ca. 2 millioner i året. 
Dette beløpet fordeles i løpet av året. 
 
Søker man om mindre enn kr. 15.000.-  
kan man søke når som helst. 
 
Pengene må brukes i løpet av det året man søker. 
 
Hvis man søker om mer enn kr. 15.000.- må man søke innen 1. mars. 
 
Man kan søke over en tids-periode på 15 måneder. 
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Man kan også arrangere en opplevelse hvor man søker om  
å få dekket noen utgifter   
Arrangementet må koste noe for de som kommer. 
Dette er hoved-regelen. 
 
Det er midt i blinken å søke om penger til å dekke utgifter  
til skuespiller som kan hjelpe til med å lage et innslag på konferansen. 
Kultur-avdelingen kan hjelpe til med å skrive søknaden, 
men dere må selv skrive under på den. 
 
Kultur-avdelingen må velge hvilke utgifter de kan dekke. 
Det betyr at når det gjelder rekvisitter og annet utstyr,  
så er dette ikke øverst på listen  
 
Knut Erik leste fra brosjyren om søknads-prosessen:  
Målsettingen - det man ønsker å oppnå er  
å støtte nye ting for blant annet gruppen utviklingshemmede.  
 
Alle kan søke på spesielle prosjekter, bortsett fra Bærum kommune. 
 
Dersom noen ønsker å lage en organisasjon,  
så er det egne punkter (3.1 i reglene) som gjelder. 
 
Selv om man søker er det ikke sikkert man får støtte. 
Det kan også hende at man får mindre støtte, 
enn det man har søkt om. 
Får man avslag, kan man anke. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


