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Nr.208  
 

Referat fra 25. mai 2004 
Tilstede:  Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne Borthen, 

Anne Mine Bakke og John-Harald Wangen.  
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Jon Erling Hagen 

 Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Nils Inge Nilssen fra formannskapet (SV) 
 Vedlegg:  Ingen 

 
 
 
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 207. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

  Ingen møter siden sist. 
 
 

 Avis-utklipp og nyheter 

Ingen avis-utklipp. 
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  Beskjeder og informasjon  

 
  Politiker-stafetten 

Kari Langeland (H) kunne ikke komme i dag 
fordi hun måtte på et annet oppdrag for ordføreren. 
Hun kommer på neste møte. 
 
Besøk 
Hans Petter Lund har fått beskjed, 
men kom ikke i dag. 

   
Vidar Haagensen og Karl Elling Ellingsen 
kommer på møtet 8. juni 2004. 
De er velkomne til møte-start kl. 14.00. 

 
 

 Brev til gruppen 

Brev fra LMS (lærings- og mestrings-senteret)  
på Sykehuset Asker og Bærum. 
 
Anne Mine, Hanne og Tove syntes det høres spennende ut. 
John-Harald er usikker. 
 
Vi tar kontakt etter sommeren og hører med LMS 
hvor langt de har kommet 
og om vi kan komme på besøk. 
 

 
 

 Internett  og hjemmeside 

Tove har skrevet om seg selv og tatt med bilde. 
Hun vil ha bildet tilbake. 

 
   

 @ E-post 

Se sak 07/03. 
 
 

SAKER  

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

 
 Kultur-sjef Trine Bendixen skriver i e-post fra 21. mai 2004  

at kultur-huset er opptatt på tirsdag 19. oktober, 
men kanskje vi kan være der mandag 18. oktober. 
 
Trine foreslår foaje-scenen,  
men den synes vi ikke passer. 
 
Vi venter på svar fra Trine  
og lurer på hvor mye det koster å være der et par timer. 

 
Emma gjestehus har plasser ledige under konferansen. 

 
Vi må sende spørsmål til: 
Grunden i Gøteborg, en gruppe fra Nederland, 
Klippan i Sverige, ULF i Danmark,  
Steinbua kafe i Ålesund og en gruppe fra Trondheim. 

 
- spørre de om hvor mange som kommer. 

 
Vi har laget ferdig sponsor-brevet. 

 
Hanne sørger for å opprette en egen konto  
for den lokale konferansen. 

 
Lars Ole må lage ferdig et bilde fra konferansen i 2002. 

 
Skal de som er forelesere betale for konferansen? 
Vi venter med å bestemme dette  
til etter konferansen, 
for å se om det er penger igjen.   

 
 Vedtak: Fortsetter på neste møte. 

Når det gjelder arbeid med valget,  
se neste sak. 

    
     
 
 

03/04 BROSJYRE ”HVA ER RGB” 
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Vedtak: Vi fortsetter denne saken   

   på egen tema-dag for RGB  
          hvor vi skal snakke om brosjyre- og valg-dag.  

Tirsdag 29. juni kl. 16.00 til 21.00.   
Vi ordner med mat og drikke. 

  
 
 
 

 

EVENTUELT 
 
Funksjonshemmedes råd og Arbeidsgruppe FRAMTIDA  
ber oss om å komme med en uttalelse  
i saken om brukermedvirkning / styring i Løkkeåsveien 2. 
 
Vi synes saken er vanskelig og stor,  
men vi har sett på over-skriftene til Arbeidsgruppe FRAMTIDA 
og snakket om to av disse.   
 
Bruker-medvirkning eller bruker-styring 
Medlemmene i RGB støtter forslaget fra Arbeidsgruppe FRAMTIDA 
om at KLUBBEN i Løkkeåsveien 2 skal styres av brukerne. 
Vi ønsker bruker-styring fremfor bruker-medvirkning.  
Vi ønsker hjelp til å styre mest mulig selv. 
Vi ønsker å gjøre mest mulig selv  
og at hjelperne gjør minst mulig.  
 
Alle har forskjellige behov  
og det er derfor viktig  
at den enkelte selv får velge grad av hjelp 
og av hvem som skal gi hjelpen. 
 
Segregering eller integrering 
Vi er også enige i  
at det er behov for både spesielt tilrettelagte tilbud  
og inkluderende tilbud. 
Vi trenger erfaringene og utfordringene begge arenaene gir. 

 


