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Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.188  

 

 

Referat fra 3. juni 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Anne Mine Bakke, 

og John-Harald Wangen. 
 Meldt forfall: Bente Nygaard 

Møte-leder: Tove Kjevik  
 Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Tora Herud journalist fra Klar Tale 

Vedlegg:  Ingen 

 
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 187. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

Ingen spesielle saker. 
 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Ingen avis-utklipp. 
 

  Beskjeder og informasjon  
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Sommer-avslutning 17. juni 2003  
Vi har fått et forslag med navn fra Arbeidsgruppa FRAMTIDA. 
Vi førte på noen navn som vi vil invitere. 
 
Fredagsstyret og Arbeidsgruppe FRAMTIDA  
tar seg av det praktiske på dagen, 
men selvfølgelig hjelper alle til. 
 
Tilretteleggerne sørger for å sende ut invitasjonen så fort som mulig. 
  

  
 

 Brev til gruppen 
Ingen brev.  

 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Intet spesielt.   
 
 

  

 Internett 
  Ikke vært på Internett i dag. 
   
 

 @ E-post 

E-post fra Seksjonsjef Helge Jørgensen om ferietilbud – se egen sak. 
 
E-post fra Kari Seljelid i Arbeiderpartiet – se egen sak. 

 
  E-post fra Astrid Gil Spilling NFU Oppland fylkeslag.  
 

SAKER  

. 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
Vi har bare fått svar fra Arbeiderpartiet. 
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Hva skal vi gjøre nå ? 
 
Vi hadde besøk av Tora Herud fra Klar Tale. 
Hun spurte oss om hva vi synes  
om at vi ikke hadde fått svar  
fra de andre politiske partiene.    

 
   Vi synes det er dumt. 
 
   Herud vil skrive om saken i neste nummer av Klar Tale. 
 

Vedtak: Vi følger opp saken på neste møte. 
 
 
 

05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE 

 
Vedtak: Alle leser igjennom prinsippene  

og markerer det de er enige med, med en farge  
og det de er uenige med, med en annen farge.   
Skriv også opp hvis det er noe som du synes mangler. 

 
 

 

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

   Seksjonssjef Helge Jørgensen svarte:  
”Jeg takker for svaret deres og beklager at jeg ikke har svart før.  

 
Jeg sender svaret deres videre til mine ledere  
og ber dem ta dette med seg i sin planlegging av ferie for dere.  

 
Det er hva som gjøres i den enkelte bolig som vil avgjøre  
hva deres svar vil bety i praksis  
når ferie skal planlegges og gjennomføres”. 

 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 
 

07/03 LOKAL KONFERANSE 2003 

  John-Harald hadde med NFUs vedtekter til alle. 
 
  Vi startet diskusjonen rundt det med valg 

av medlemmer til RGB. 



 Side - 4 

 
Skal medlemmene i RGB være valgt  
av de utviklingshemmede i Bærum ? 

 
Vedtak: Alle fortsetter å tenke på det med valg av medlemmer. 

 
 
 
 

08/03 STUDIETUR TIL SVERIGE 
  Bente informerte om at fjell-turen til Hauger Verksted  

er fra onsdag 17. september til fredag 19. september 2003. 
 
  Vi har spurt ULF  

om hvem det er lurt å besøke i  Sverige. 
For å lære mer om hvordan svenske utviklingshemmede  
jobber med selvbestemmelse. 

  Vi venter fortsatt på svar. 
 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 

 
 
 

EVENTUELT 
Dato for oppstart til høsten bestemmer vi på neste møte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


