
 Side - 1 

 

R G
Bærum

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

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.196  

 

Referat fra 2. desember 2003 
Tilstede: Tove Kjevik og John-Harald Wangen  

 Meldt forfall: Jon Erling Hagen og Anne Mine Bakke 
Møte-leder: John-Harald Wangen 

 Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Hanne Borten kl. 15.00  

Vedlegg:  Ingen 

 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 195. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

John Harald har vært på møte hjemme hos Lars Ole  
26. november 2003. 
Vi så på film og bilder fra Sverige-turen. 
Vi så også på bilder fra seminaret på Sørmarka. 
Astrid og Wenche hadde skrevet referat fra turen. 
Vi snakket om våre inntrykk fra turen. 
 
På slutten av møtet snakket vi også om  
hvordan det går med arbeidet  
for et bruker-styrt hus i Løkkeåsveien. 
John-Harald er enig med Arbeidsgruppa FRAMTIDA 
sine ønsker og mål.  
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 Avis-utklipp og nyheter 

  Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 19.11.03.  
Alle som ikke tjener så mye penger  
og som trenger trygghets-alarm,  
skal få det gratis; sier Henning Furulund. 

 
  Lars-Ove hadde med et avis-utklipp fra Dagsavisen 17.11.03. 
  Det handler om rett til å lage en tariff-avtale  

også på vernede verksteder. 
 
Lars-Ove hadde også med et avis-utklipp til fra  
Dagsavisa fra slutten av november.  
Det handlet om muligheten private personer eller organisasjoner  
har for å fremme private lovforslag 
til kommune-styre eller fylkes-ting. 
Det må være minst 300 innbyggere i kommunen  
som skriver under på forslaget. 

 
 
 
 

  Beskjeder og informasjon  

Lars Ole informerte om at han og Geir  
ber om et møte med Svein Finnanger 
om bruker-styring i Løkkeåsveien  
 

  Hvordan gjør vi det med jule-avslutning i år? 
 
 
 

 Brev til gruppen 

Bærum FFO inviterer til jule-møte med nissen 
torsdag 11. desember kl. 18.00 til 21.30. 
Møtet holdes i kantinen i Kommunegården. 
Det koster kr. 100.- å være med 
Og må meldes innen 7. desember. 
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  Kontakt med samarbeids-partnere 
Ingen kontakt siden sist. 

   
  

 Internett 
  Så på den nye hjemme-siden vår. 
  Den har blitt forandre siden sist. 
  

 @ E-post 

  Vi sendte en E-post til Hans Kristian Lingsom og Geir Aasgaard  
med kopi til Tom Steen som er sjef for avdeling Tjeneste-utvikling. 
Vi spurte om hvordan det går med arbeidet  
med å finne en ny kontakt-person. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAKER  

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
Tove:  Når jeg sto i kø for å komme inn på 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.   
Kommunen har etter hvert fulgt opp de tingene vi har foreslått. 
Et av medlemmene i RGB så på TV at dette ikke var slik i Oslo. 
 

Vedtak: Utsatt - Sender brevet neste gang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Forslag om å legge den til april 2004 – uke 17 eller 18. 
Vi har en nettverks-samling lørdag og søndag 
og lokal konferanse på mandag og tirsdag. 
På den måten kan vi få snakket med  
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gjestene før konferansen. 
 
- Arbeidsgruppe FRAMTIDA 
- Budstikka og Bæringen 
- Redaktøren i ”Samfunn for alle” – Vidar Haagensen 
- ”Klar Tale” 
- Kanskje en radio-kanal som kan lage en reportasje. 
- Kafe Steinbua fra Ålesund. 
- ULF fra Danmark 
- Grunden og Klippan fra Sverige 
- En gruppe fra Trondheim og Karl Elling Ellingsen 
- Ansatte og arbeidsledere fra vernede arbeidsplasser i Bærum  
- Asker-gjengen 
- Beboere og personalet fra ulike boliger 
- Brukere og ansatte i fritids-tilbud   
- Løkkeåsveien 2 
- Vivil og Dissimillis 
- Ledelsen i Bærum kommune 
- Politikere 
 
Søke penger fra   
-   Forbrukerrådet 
- Lions 
- Rotary / Iniviler 
- Bærum sosial dameklubber 
- NFU Bærum lokallag Akershus-fondet 

 
Vi ber tilretteleggerne om å sjekke  
mulighetene for støtte i ledelsen  
og lokaler - kulturhuset. 
Samt sende en søknad til Bærum sosiale dameklubber. 
Vi vil søke om kr. 30.000.- 
 

Vedtak: Sender brev på neste møte. 
  Overskriften på denne  saken blir lokal konferanse 2004. 

 

08/03 SVERIGE-BESØK 

  Skrive et takkebrev til Sverige. 
 
Vedtak: Utsettes til neste møte. 

 
 

10/03 POLITIKER-STAFETT 

   Jon Erling  tenker på saken. 
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Vedtak: Utsatt. 

 
 
 

EVENTUELT 
Jule-avslutning på Egon etter møtet.   
RGB dekker maten, drikke betaler vi selv. 
Vi inviterer også Geir, Anne, Harald, Bente og Hanne.   
Vi møtes kl. 16.00 på Egon. 

 


