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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.194  

 

Referat fra 4. november 2003 
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen og Anne Mine Bakke 

 Meldt forfall: Jon Erling Hagen 
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:  Kirsten Hognestad Haugen  kl.15.00 til 15.30 

Vedlegg:  Ingen 

 
 Faste punkter: 
 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 193. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

Vi har vært i møte med funksjonshemmedes råd  
og kommunal-direktør Helge Jørgensen.   
Vi snakket om Handlings-programmet for perioden 2004 til 2007. 
Vi synes det var vanskelig å forstå hva regnskaps-tallene betyr. 
 
Helge Jørgensen kan tenke seg å komme på besøk til oss 
og forklare nærmere hva regnskaps-tallene betyr. 
 

  Vi inviterer Helge Jørgensen til møte 20. januar 2004 
for å fortelle oss om hva minus-tallene står for.   

 Avis-utklipp og nyheter 
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Ingen hadde med avis-utklipp.   
 
 
 

  Beskjeder og informasjon  

  Praktisk informasjon om Sverige-turen. 
 
 

 

 Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
Ingen kontakt. 

    
 

  

 Internett 
  Ikke vært på nettet 
   

 @ E-post 

  Ingen E-post. 
 
 

SAKER  

 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
 

Vedtak: Tove har laget et forslag til brev til det nasjonale valg-styret. 
  Vi tar det opp på neste møte. 
 
 

 
07/03 LOKAL KONFERANSE 2003 

OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB 
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Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 

 
 
 
 

08/03 SVERIGE-BESØK 
   Vi snakket om det praktiske til turen. 
   RGB dekker alle utgifter,  

til over-natting mat og reise, 
men man må ha med seg egne lomme-penger. 

 
Vedtak: Vi inviterer alle i for-prosjektet til å være med på turen.  

 
 
 
 

05/03 PRINSIPPER FOR SELVBESTEMMELSE 

     
Vedtak: Utsatt til neste møte. 

 
 
 
 

10/03 POLITIKER-STAFETT 

     
Vedtak: Utsettes til neste møte. 

 
 
 
 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 
  

Vedtak:  Utsettes. 
 
 
 

11/03 FRITIDS-KALENDEREN 

Fritids-kalenderen har kommet ut i en ny utgave, hva synes vi? 
 
  
Vi snakker om hva vi synes om den nye utgaven av kalenderen. 
Fritids-kalenderen startet i 1993 SE RGB – sak 10/93. 
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Vi laget en liste over hva vi synes: 
-    Likte den gamle bedre 
- Ønsker ikke forandring 
- Gamle var lett å henge opp 
- Vi har ikke sett på ny kalender før utsendelse 
- Søndagen og helligdager bør være med rød farge 
- Bruk av farger 
- Bilder/ Piktogrammer i kalenderen 
- Vi brukere er eksperter på bruken av kalenderen. 

 
Så kom Kirsten H Haugen og Anne Mine ønsket henne velkommen. 
Kirsten fortalte om den nye kalenderen. 

 
Kirsten fortalte om hvorfor man har forandret brosjyren. 
Den gamle brosjyren ble for dyr  
og den kom ofte for sent fra trykkeriet. 
 
Det har ikke vært mindre på-meldinger til aktiviteter, 
etter at den nye kalenderen kom. 
 
Tove ønsker bilder også i selve kalenderen. 
En måned på hver side. 
 
John-Harald ønsker at hellig-dager er markert. 
 
RGB ønsker om mulig å se på et utkast, 
før den trykkes opp i desember. 
Forslag om 3. desember da har vi møte. 
 
Kirsten ønsker å få tilbake-melding  
på det som står i kalenderen. 
 
Hvilke aktiviteter er bra, hva er mindre bra, hva mangler ? 
 

Vedtak: Følger opp den nye kalenderen på møte 2. desember. 
 

12/03 FRITIDS-KONTAKTER (K.H. Haugen informerte) 

Vi snakket om det at man deler fritids-kontakter med hverandre. 
Vi ønsket å vite litt om bakgrunnen for dette  
og hvordan det fungerer. 
 
Det finnes 220 fritids-kontakter i kommunen. 
 
Deling av fritids-kontakt ble startet første gang i 1995, 
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med ”Gutta Boys” – 5 gutter og 2 fritids-kontakter. 
 
Mange har lyst til å være sammen med andre, 
og derfor har de fritids-kontakt. 
 
Det er vanskelig å få ta i fritids-kontakter. 
Derfor er det fint at noen også kan dele. 
 
Det skal fortsatt være mulighet for begge deler. 
 
Det skal tas utgangspunkt i den enkeltes behov, 
så langt det er mulig. 

 
Vedtak: Ingen vedtak. 

 
 
 

13/03 EVALUERING  
AV FERIE-PLANER (K.H. Haugen informerte) 

Flere og flere ønsker å være med på turer. 
De fleste nye er unge som fortsatt bor hjemme. 
Det finnes turer for barn, ungdommer og voksne. 
 
Ferie-turen til Guriset på sommer og vinter er for alle. 
Haraldvigen er for barn. 
Strømstad er for ungdom.  
Forskjellige turer for voksne. 
 

Vedtak: Ingen vedtak. 
 

EVENTUELT 
Ingen saker til eventuelt. 

 


