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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.184  

 

Referat fra 8. april 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, John-Harald Wangen, 

og Anne Mine Bakke 
Møte-leder: John-Harald Wangen 

 Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Karin Svendsen fra Basis 

Vedlegg:  Prinsipper for selvbestemmelse 

 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 183. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Vi var på møte i kantinen i kommunegården 
onsdag 2. april 2003. 
Møtet handlet om presentasjon av bruker-undersøkelsen  
i Hjemmebaserte tjenester. 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka lørdag 29. mars 2003  
hvor Hans Kristian Lingsom forteller om bolig-byggingen på Fornebu. 
 
Karin hadde med siste nummer av Basis, 
hvor tilrettelegger Lars Ole Bolneset ble intervjuet. 
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  Beskjeder og informasjon  

Vivil-lekene er fra 23. mai til 25. mai 2003.   
  
 

 Brev til gruppen 
Ingen brev. 
 

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
Se andre saker.   

 
 

  

 Internett 
Nettet er nede. 

 
 

 @ E-post 

  Nettet er nede. 
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SAKER  

 

01/03 NASJONAL KONFERANSE    

   Anne Mine er med i en arbeidsgruppe. 
Gruppa har hatt møte, 
de planlegger hvem som skal gjøre hva på konferansen. 
Anne Mine skal styre billed-fremvisningen. 
Resten er hemmelig. 
 
Jon Erling har hatt masse å gjøre. 
I forrige uke var det intervju med Trude fra Bæringen  
og i dag var det intervju med Puls fra NRK 1. 
 
Tove og John-Harald kan tenke seg å stå på vår stand. 
John-Harald mener at vi må planlegge hva vi skal vise frem. 

 
Vedtak:  Ingen vedtak 

 
 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
  I stede for å skrive et brev hvor vi sier  

at vi vil ha lett-lest valg-brosjyrer. 
  Skriver vi et brev hvor vi forteller om  

hvilke saker vi er opptatt av  
 
Vi spør om hvordan partiene 
stiller seg til disse sakene.   
Svaret må være på lettlest. 

 
  Saker vi er opptatt av: 

Arbeid     Flere arbeidsplasser til funksjonshemmede. 
-   Flere muligheter for arbeid til funksjonshemmede. 
- Bedre lønn til funksjonshemmede. 
Hjem      Bedre utvalg av boliger til funksjonshemmede 
og lavere husleie priser. 

  Fritid      Vi vil bestemme selv hvordan fritids-tilbudet skal være. 
  Vi vil bestemme mer selv på egne fritids-arenaer. 
 
Vedtak: Alle spør kjente om hva som er viktig å vite om et parti,  

før man stemmer på det.  
 
 

05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE 
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Vedtak: Utsettes 
 
 
 

06/03 INFORMASJON OM FERIE-TILBUD  
TIL MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING 

 
Vedtak: Må leses til neste møte. 
 
 

 
 

EVENTUELT  
 


