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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.189  

 

 

Referat fra 17. juni 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Anne Mine Bakke, 

Bente Nygaard og John-Harald Wangen. 
 Meldt forfall: Ingen 

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

Vedlegg:  1a og b/189 Fra Klar Tale nr. 23 2003 

 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 188. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

Sektorutvalg LEVE hadde møte 10. juni 2003. 
 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Fra Klar Tale nr.  23 torsdag 12. juni 2003 (se vedlegg1a og b/189). 
 
På innsiden nr. 4 2003 
står det om Bærum arbeidssenter og besøk fra Frankrike.  
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  Beskjeder og informasjon  

Første møte etter sommeren er 26. august. 
Jon Erling er møte-leder. 
  

  
 

 Brev til gruppen 
 
Fått ”Gyldne Tider”  
som er avisen for BKA - Bærum kommunale arbeidssentra.  

 
  Brev fra Bærum arbeiderparti  

med forslag til lett-lest valg-informasjon. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Karl Elling Ellingsen fra SOR holder kontakten  

og lurte på hvordan det blir med lokal konferanse.  
 
 

  

 Internett 
  Sjekket skole-ruten for 2003-04. 
   
 

 @ E-post 

  Ingen E-post.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKER  
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04/00 LA KLUBBEN LEVE 
  På møtet 10. juni 2003 tok sektorutvalg LEVE  

opp saken om Løkkeåsveien 2 (KLUBBEN). 
De vedtok å utsette saken. 

 
Hvorfor må vi vente så lenge på et vedtak ? 
 
Det er nå 2 1/2 år siden det ble vedtatt å lage en sak  
om Løkkeåsveien 2 (KLUBBEN). 
 
Sammen med Arbeidsgruppe FRAMTIDA  
har vi laget flere innspill / svar på saken 
om mål, organisasjons-form og økonomiske rammebetingelser. 
 
Det skal settes ned en prosjekt-gruppe  
som skal lage en prosjekt-beskrivelse om Løkkeåsveien 2  
– Et bruker-styrt hus. 
 
 
 
 
 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
Bente og Jon Erling lager en arbeids-gruppe. 
De ser på svarene fra de politiske partiene. 

 
Sende et nytt brev til politiske partier. 

 
Tove mener at valg-brosjyren må ut i  midten av august. 
Alle er enige i det. 

 
Vedtak: Tilretteleggerne lager et brev til partiene  

og inviterer  og tilbyr hjelp. 
 

 
 
 
 

05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE 

   Vanskelig å under-strekevanskelige setninger, 
fordi man er enig. 

    
Vi setter oss ned med en tilrettelegger  
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og går igjennom prinsippene. 
 

Kanskje vi skal ta opp prinsippene 
med flere   
på en Tema-Dag eller Tema-Helg. 

  
Vedtak: Vi setter oss ned med en tilrettelegger  

og går igjennom prinsippene 
på de første møtene til høsten. 

 
 
 

07/03 LOKAL KONFERANSE 2003 

  Vi regner med at lokal konferanse  
blir i begynnelsen av november 2003. 

 
  Vi planlegger å holde valg av to medlemmer til RGB  

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

 
 
 

08/03 SVERIGE-BESØK 
  Kanskje vi skal ta kontakt med FUB, Klippan  

eller Grunden i Sverige. 
 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 

 
 
 

EVENTUELT 
John-Harald synes at RGB skal ha en egen hjemmeside.  
Enighet om dette.   
John-Harald lager et forslag klart til høstens første møte. 


