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Nr.198  

 

Referat fra 6. januar 2004 
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen og John-Harald Wangen  

 Meldt forfall: Hanne Borten, Bente Nygård og Anne Mine Bakke 
Møte-leder: Jon Erling Hagen for Anne Mine Bakke 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 16.00 
 Besøk:  Harald Kjeldsberg kl. 14.00 til 15.30 

Vedlegg:  1/198  Brev om lokal konferanse 

 
 Faste punkter: 
 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 197. 
Referatet ble godkjent. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

  Ingen referater fra andre møter. 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Vivil har fått hjemmeside. 
http://www.vivilhil.no 
   

  Hauger Verksted har skiftet navn til Løksa utvikling A/S. 
 
 

http://www.vivilhil.no/
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  Beskjeder og informasjon  

   Fritids-kalenderen for våren 2004 er kommet. 
 
 
 

 Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
Ingen kontakt siden sist. 
 

 
  

 Internett 
De nye sidene utvikler seg hele tiden. 
NFU sentralt ønsker å lenke seg opp til vår side. 

   
   

 @ E-post 

Tilretteleggerne har fått e-post fra Kristin Mehre. 
Hun skriver at hun skal ta opp vår søknad om økonomisk støtte 
til den lokale konferansen med kommunal-direktørene. 

 
 

SAKER  
 

04/03 KOMMUNE-VALG 2003 
Vi skrev ferdig brevet til det Nasjonale valg-styret, 
Jon Erling som dagens møte-leder  
skrev under brevet på vegne av RGB. 
 

Vedtak: Lars Ole sørger for at brevet blir sendt. 
 
 

07/03 LOKAL KONFERANSE 2004 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB 

Vi har skrevet et brev til noen vi  
spesielt ønsker å invitere til lokal konferanse. 
Alle skrev under på brevet (se vedlegg 1/198). 
 
Se også punktet E-post. 
 

Vedtak: Lars Ole sender brevene 
 

 
 
 

08/03 SVERIGE-BESØK 

   
Vedtak: Vi sender et bilde sammen med brevet om lokal konferanse. 

 
 
 
 

10/03 POLITIKER-STAFETT 

    
Vedtak: Utsatt. 

 
 
 
 
 

EVENTUELT 
Jon Erling ber om at RGB er hørings-instans  
på forslaget om bruker-styring i Løkkeåsveien 2. 
 
John-Harald lurer på hvem det er som blir vår kontakt-person i kommunen. 
 

Se på utklipp fra Fagbladet 6. 2003. 
Alle har fått en kopi som de ser på til neste gang. 
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Til  Gruppen i Trondheim ved Karl Elling Ellingsen 

Grunden i Sverige 
Klippan i Sverige 
Ulf i Danmark 
Steinbua i Ålesund 
Asker-gruppa 
NFU sentralt, lokalt og fylket 
Sosialdepartementet 
 

 

Informasjon om planlagt lokal konferanse i Bærum kommune 
 

Vi har tenkt til å arrangere en ny lokal konferanse denne våren.   
Vi har tenkt på april 2004 - uke 17 eller 18. 
 
Det blir en nettverks-samling i forkant av konferansen. 
Helgen 17 – 18 april eller 24 og 25. 
På nettverks-samlingen snakker vi om  
samarbeid på tvers av land og kommune grenser.   
 
Temaer for årets konferanse blir de samme som i 2002, 
nemlig arbeid, hjem og fritid. 
 
Over-skriften i 2002 var ”Hvem bestemmer i mitt liv ?” 
Årets over-skrift vil være ”Bestemmer JEG i mitt liv ?” 
 

Hold av disse datoene. 
Vi vil gjerne høre fra dere om dere kan tenke dere å komme. 
Vi kommer med mer informasjon senere. 
Konferansen er gratis,  
men reise, mat og overnatting må dere dekke selv,  
hvis vi ikke får støtte fra andre steder. 
 
På vegne av RGB – vi er 10 år i år – HURRA ! 
 
Jon Erling Hagen  Tove Kjevik          John-Harald Wangen 


