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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.195  

 

Referat fra 18. november 2003 
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, John-Harald Wangen  

og Anne Mine Bakke 
 Meldt forfall: Ingen 

Møte-leder: Tove Kjevik 
 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Ingen  

Vedlegg:  Ingen 

 
 Faste punkter: 
 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 194. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

Jon Erling fortalte fra møte i for-prosjektet  
onsdag 12. november 2003. 
 
 

  

 Avis-utklipp og nyheter 

  Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 5. november 2003.  
Det handlet om at Emma Hjorths hjem er 100 år. 
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  Beskjeder og informasjon  

Første møte neste år er 6. januar 2004. 
 
 
 

 Brev til gruppen 

Brev fra FUB - Klippan  
med invitasjon til seminar-helg allerede først-kommende helg.   
Vi har dessverre ikke mulighet til å reise. 
Vi sender en e-post.    

 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
Tove har truffet Ellen Kirkaas fra biblioteket. 
 
Vi må prøve å få en erstatter for Geir Aasgaard som måtte slutte. 
Jon Erling foreslår Helge Jørgensen. 
John-Harald foreslår Hans Kristian Lingsom. 
 
Vi stemte over hvem vi ønsker og Hans fikk flest stemmer. 
 
 

    

 Internett 
  Så på den nye hjemme-siden vår. 
 
   

 @ E-post 

  Sendte en E-post til FUB i Sverige  
og takket for invitasjonen til seminar-helgen. 

 
  Sendte E-post til Kommunaldirektør Lingsom. 
  

SAKER  
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04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
Tove fortalte om sin valg-dag. 
Når jeg sto i kø for å komme inn til Levre skole  
for å stemme til kommune-valget. 
Det sto en vakt utenfor å spurte ”Skal du stemme?” 
”Ja, jeg skal stemme”, svarte jeg. 
 
Så gikk jeg inn. 
Der sto det en vakt  
og han viste meg hvordan  
jeg skulle bruke to forskjellige ark og legge det sammen.  
 
Så gikk jeg til et bord  
hvor det ble sjekket at jeg sto i mann-tallet. 
Over bordet var det skilt som viste alle bokstavene fra A til Å. 
Derfor var det lett for meg å gå til min bokstav. 
Der ble arkene stemplet til slutt. 
 
I sak 05/95 tok vi for første gang opp  
saken om tilgjengeligheten i valg-lokalene.   
Bærum Kommune har etter hvert fulgt opp  
de tingene vi har foreslått. 
 
Et av medlemmen i RGB så på TV at det ikke var slik i Oslo. 
 

Vedtak: Sender brevet til nasjonalt valg-styre på neste møte. 
 
 
 
 

08/03 SVERIGE-BESØK 

 
Vedtak: Utsettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

John-Harald venter på informasjon fra ViVil. 
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Vi sender et brev til mulige samarbeidspartnere  
og forteller om våre ønsker om konferanse.  
   

Vedtak: Lager og sender brev på neste møte. 
 
 
 
 

10/03 POLITIKER-STAFETT 

   Jon Erling  tenker på saken. 
 

Vedtak: Utsatt. 
 
 
 

EVENTUELT 
 
Anne Mine foreslår et nytt medlem som heter Hanne Borten. 
Alle synes det er greit at hun inviteres på besøk på neste møte. 
Anne Mine ber henne komme kl. 15.00. 
 

 
 


