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Referat fra 24. mai 2005 
Tilstede:  Tove Kjevik, Rita Engen og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Hanne Borthen og  Leif Kåre Fjelde  
Møte-leder: Rita Engen 

 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 224. 
Referatet ble godkjent med noen rettelser. 

 
 
 

 Referat fra andre møter  

Ingen møter siden sist. 
 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Ingen avis-utklipp eller nyheter. 
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 Beskjeder og informasjon 

Nå til helgen er det Vivil-lekene. 
4. juni er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek..  

 
  NFU-setralt flytter fra Rosenkrantzgate til Youngstorget i 17.  juni. 
 
  Første møte etter sommer-ferien er tirsdag 30. august 2005. 
 
 
 

 Brev til gruppen 

Brev fra FFO- Bærum. 
De inviterer oss til sommer-møte på Henie Onstad 1. juni kl. 18.00. 
Det blir koldt-bord og drikke. 
De som har lyst til å bli med,  
må gi beskjed innen fredag 27. mai. 
 

 

 @ E-post 

  Mange E-poster om deltagelse på sommer-avslutningen. 
 
 

 Internett  og hjemmeside 

Var på hjemmesiden til NFU  
og leste om den nye anti-diskriminerings-loven. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.nfunorge.org/view.cgi?&link_id=0.1010.3515&session_id=772228454
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SAKER  

 
02/05   SAMARBEIDS-AVTALE 

Vi snakket om et forslag  
om å ha RGB-møter som varer hele dagen. 
Alle synes det hørtes fint ut. 
 
Forslag om å ha 8 medlemmer i gruppen  
Da blir det flere som kan ta i et tak. 
 
Samarbeide med mer andre utenfor kommunen. 
John-Harald foreslår å starte et samarbeid med 
”Inclusion International ” 
Dette er en organisasjon som jobber med inkludering  
av utviklingshemmede i samfunnet. 
De arrangerer verdens-kongresser. 
 

Vedtak:   Tilretteleggerne jobber videre med saken. 
 
 
 
 
 

04/05   NETT-VERK HELSE-ØST 

Rita og Tove har jobbet med  
hva RGB kan gjøre som nett-verks-ledere. 
 
Viktig å vite hvem som kommer og hvem som ikke kommer. 
Lage navne-lister. 
Lage program og følge dette. 
 
Jobbe i mindre grupper. 
 
Godt med pauser. 
 
Pressen skal inviteres. 
 
Besøk til Danmark eller Sverige. 
RGB er reise-ledere. 
 

Vedtak:    Vi venter på klar-singal fra SOR. 
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05/05 STORTINGS-VALG 2005 

Vi hører med NFU hva de har tenkt å gjøre. 
 

Vedtak:   Fortsetter på neste møte. 
 
 
 
 
 

EVENTUELT 
 
 

Sommer-festen 
Gjestene til sommer-festen kommer kl. 15.30  
festen slutter kl. 17.30. 
Alle ønsker gjestene velkommen.   
Leif Kåre holder en åpnings-tale.   
Rune spiller på gitar.   
Rita hjelper til med servering.   
Vi spiser sommer-koteletter og salat.   
Is til dessert.   
Etter middagen skriver vi under avtalen,  
før vi spiser dessert.   
Avtalen leses opp før den skrives under.   
Ber noen holde korte taler. 


