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R G
Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.177  

 

Referat fra 17. desember 2002 
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Bente Nygaard  

og Tove Kjevik. 
Meldt forfall: Anne Mine Bakke og Harald Kjeldsberg 
Møte-leder: Tove Kjevik 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 15.30 
 Besøk:  Ingen 

Vedlegg:  Ingen vedlegg 
 
 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 176. 
Referatet ble godkjent. 

 

 Referat fra andre møter  

25. november var Jon Erling på møte i Bærum lokallag av NFU. 
Der traff han mange foreldre til utviklingshemmede. 
Det var ingen andre utviklingshemmede på møtet.  
Geir Aasgaard kom og fortalte om  
Handlings-programmet for perioden 2003 til 2006. 
 
5. desember var Lars Ole på møte med 3 seksjonsjefer  
hvor støtten til RGB ble tatt opp.   
Det var seksjonssjef for Hjemmebaserte tjenester,  
Arbeid, aktivitet,  opplæring og Helse, miljø, kultur.  
Det ble enighet om at RGB får kr. 130.000 for neste år. 
Dette skal dekke honorar til tilretteleggere, kontorrekvisita,  
porto og reiser.   
Utgifter ut over dette må det søkes spesielt om. 
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 Avis-utklipp og nyheter 

Tove hadde med utklipp fra Budstikka 14. desember 2002.   
Om det nye kultur-huset i Bærum. 
Hun lurer på hvordan det blir med tilgjengeligheten i kultur-huset? 

  Tove snakker med Anne Gerd i dag og spør om hun vet 
hvem vi skal snakke med om dette. 

 
 

  Beskjeder og informasjon  

Første møte i 2003 blir tirsdag 14. januar. 
Så har vi møte hver fjortende dag etter dette. 
 
Arbeids-adresser rettes opp på neste møte. 
(utsatt fordi det var mange borte) 

 
 

 Brev til gruppen 
  Regning fra Bærum arbeidssenter. 

 
Vi har fått siste nummer av Samfunn for alle (nr 6/02).  
 
Brev fra Løkkeåsveien 2 om husbruk i 2003. 
Tove som møte-leder svarer på dette. 

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Vi treffer mange av de senere i dag til jule-grøt. 
 

   

 Internett 
Ikke på nettet i dag. 

 

 @ E-post 

Ingen E-post. 
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SAKER  

 
 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 

   
Vedtak: Vi fortsetter saken senere. 

 
 
  

 

11/02 TEMA-NUMMER I SOR-RAPPORT 

Hvordan jobber RGB med bruker-medvirkning  
og selv-bestemmelse?   

 
   Vi fant ut at det var for dårlig tid på møtet i dag. 

Derfor gjør vi en ny avtale. 
 

Vedtak: Bente og John-Harald møtes hjemme hos Bente 
3. juledag kl. 14.00. 

  Tilretteleggerne kommer også. 
  Vi skriver forslag til artikkel. 

 
 
 
 
 
 

EVENTUELT  
Møte-plan for 2003 tas på neste møte. 
 
 
 
 
 

 

 


