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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.191  

 

 

Referat fra 9. september 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, John-Harald Wangen  

og Anne Mine Bakke 
 Meldt forfall: Bente Nygaard og Geir Aasgaard 

Møte-leder: Anne Mine Bakke  
 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Anne Balstad 

Geir Aasgaard kommer på neste møte 
Vedlegg:  1/191  Brev fra Steinar Wangen 

 
 
 Faste punkter: 
 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 190. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

Jon Erling og Tove  
har vært på møte med fritids-kontaktene 8. september 2003. 
  
Møtet handlet om å ha gruppe-aktiviteter  
sammen med fritids-kontaktene  
i stedet for å være alene sammen med fritidskontaktene.  
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 Avis-utklipp og nyheter 

Avis-utklipp fra Budstikka onsdag 3. september 2003. 
Artikkelen handlet om valget. 
 
Avis-utklipp fra Budstikka fredag 5. september 2003. 
Artikkelen handlet om åpningen av kultur-huset. 
   
Avis-utklipp fra Budstikka mandag 8. september 2003. 
Artikkelen handlet om valget. 

 
 

  Beskjeder og informasjon  

Fritids-kalenderen for høsten 2003 er kommet. 
 
  Det kommer en ny Elling-film i oktober 2003. 

Den heter: ”Mors lille Elling” 
 

 Brev til gruppen 

Brev fra Steinar Wangen om valg-brosjyren. 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Lars-Ove har snakket med Rune Heien. 

Han vil gjerne komme og fortelle om arbeids-markeds-tiltak i Bærum,  
tals-personer på arbeids-plassene  
og om arbeidet med lokal konferanse 2003.    
Vi ber han komme på neste møte 23. september kl. 15.03. 

 
  

 Internett 
  Så hjemmesiden til Klippan og Grunden i Sverige. 

Dette er to foreninger for og med utviklingshemmede.   

 @ E-post 

   Ingen E-post. 

SAKER  
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04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
Steinar Wangen har gitt oss en kommentar på brosjyren. 
Han synes det var en fin brosjyre. 
Han foreslår at vi tar kontakt med stortings-politikere  
ved valget om 2 år 
og at det blir laget en lett- lest utgave  
av partienes valg-program. 

 
   Jon Erling ønsker svar på flere spørsmål fra politikerne. 
   Det er lurt å bli kjent med de nye politikerne som blir valgt. 
 

For mange år siden hadde vi politiker-stafett i RGB. 
Da inviterte vi politikere fra Formannskapet, 
Som kom fra de forskjellige partiene. 
De var med på hvert sitt møte. 
 

Vedtak: Vi inviterer politikere fra Formannskapet til stafett. 
Vi drar ikke på felles befaring ved dette valget. 
Alle ser på tilgjengeligheten når de stemmer. 

 
 

07/03 LOKAL KONFERANSE 2003 
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB 

Hvert år velges det to medlemmer til RGB. 
De to som har sittet lengst, er på valg. 
Det betyr at Tove, Anne og Harald er på valg i år. 
Neste år i 2004 er det Jon Erling og John-Harald. 
I 2005 er det Anne Mine og Bente. 
Når man er på valg, 
kan man godt stille til valg på nytt,  
for tre nye år. 
 
Hvis noen ønsker å stille til valg, 
før 3 år er gått, 
må dette avtales med de som er på valg. 
I invitasjonen til lokal konferanse, 
må det stå noe om valget. 
   

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 

08/03 SVERIGE-BESØK 
  Jon Erling er på skolen på onsdager fra 9-12. 

Anne Mine er på skolen på fredager fra 9-13. 
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  Alle synes det er greit å være borte over en helg. 
 
Vedtak: Tilretteleggerne finner ut av svar fra Sverige. 

 
 
 
 

09/03 BEFARING PÅ KULTUR-HUSET 

   Fredag 15. august var Tove, Anne Mine  
og Jon Erling på befaring 

 
Vedtak: Fortsetter på neste møte. 

 
 
 
 

05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE 

     
Vedtak: Utsatt inn til videre 
 
 
 
 

EVENTUELT 
- Fritids-kalenderen, ny utgave, hva synes dere ? 
 
- Fødselsdag 12. september 2003  RGB 10 år. 

Forslag om å feire det under lokal konferanse. 
Alle synes forslaget var bra – for å si det rett ut. 

 
-   Evaluering av ferie-planer. 
 
- Ny hjemme-side.  

 
 
 
 

Vedlegg  1/191 
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