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Nr.207  
 

Referat fra 11. mai 2004 
Tilstede:  Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne Borthen, 

Anne Mine Bakke og John-Harald Wangen  
Ikke tilstede: Lars Ove Nordnes (studie-permisjon) 
Møte-leder: John-Harald Wangen 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Rune Heien 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Anne Braathen fra formannskapet (SV) 
 Vedlegg:  Ingen 

 
 
 
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 206. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

  Ingen møter siden sist. 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Ingen avis-utklipp. 
 

 
 



 Side - 2 

 

  Beskjeder og informasjon  

 
  Politiker-stafetten 

Kari Langeland (H) kommer på neste møte. 
 
Forslag fra Anne Braathen  
om sende et brev til gruppe-lederne  
i de forskjellige partiene  
og invitere representanter som kan komme på besøk. 
Starte med politikere fra sektor-utvalgene. 
 
 
Besøk 
Hans Petter Lund har lyst til å komme på besøk til RGB. 
Alle synes det er greit. 
Lars Ole gir han beskjed. 

   
Vidar Haagensen som er redaktør i ”Samfunn for alle” 
kan ikke komme før 8. juni 2004. 

 
 
  Foredrag 
  Jon Erling har holdt to foredrag. 
  Først besøkte han Bjørnegård psykisk helse. 
  De synes det var interessant og stilte mange spørsmål. 
  De ville gjerne ha noen tips  
  om hva man gjør når  

man ikke er enig med arbeids-lederne. 
  

Brukerne på Bjørnegård kan også ha tals-personer. 
 Det er viktig at brukerne gjør mest mulig  

og at arbeids-lederne gjør minst mulig. 
Viktig med opplærings-planer. 

  Viktig å ha nok arbeids-oppgaver. 
 

Jon Erling har også vært i LO (Fellesforbundet) i Oslo. 
Han fortalte om det samme som på Bjørnegård. 
De diskuterte om høyere lønn for de funksjonshemmede. 
Det burde være mulig for flere funksjonshemmede å ha vanlig lønn, 
i stede for trygd. 
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 Brev til gruppen 

Ingen brev. 
 
 

 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
Fra nå av blir punktet ”Kontakt med samarbeids-partnere”  
tatt opp når man har bruk for det. 
 
 
 
 

 Internett  og hjemmeside 

Jon Erling, Anne Mine og Hanne har laget tekst om seg selv. 
Anne Mine hadde også med bilde. 
Tove skal ta det tekst og bilde neste gang. 

 
 
 

 @ E-post 

Ingen e-post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKER  
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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07/03 LOKAL KONFERANSE 2004 
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB 

   Fellesforbudet kunne godt tenke seg  
å komme på vår lokale konferanse. 
 

   Vi spør om de vil stille med en stand  
i sentral-hallen i kommune-gården. 

    
Vi kan kanskje lage en søknad,  
hvor vi ber om penge-støtte  
fordi de får stille med stand.  

 
   Vi har begynt på et brev til mulige sponsorer 

 
Alle er enige om at vi setter opp tavler 
på møte-rommet. 
 
På tavlen lokal konferanse,  
setter vi opp oversikt over hvem  
som har meldt seg på de forskjellige gruppene. 

 
 Vedtak: Fortsetter med sponsor-brevet på neste møte. 
   Lars Ole setter opp tavler førs neste møte. 
     
 

03/04 BROSJYRE ”HVA ER RGB” 

 
Vedtak: Alle ser på andre brosjyrer  

og lager sitt eget forslag til neste møte. 
Utsatt. 

 
 

EVENTUELT 
Vi har fått E-post fra Karl Elling Ellingsen. 
Han har laget en video sammen med Oppdal lokallag av NFU, 
som kanskje kan vises på lokal konferanse? 
Vi leste igjennom den siste E-posten fra Karl Elling. 

 


