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Nr. 23  

 

Referat fra 6. november 1994 
 
Tilstede:  Per, Willy og Tove 
Fravær: Rene og Steingrim 
Møteleder:Per 
Referent: Lars Ole 
Sted:  KLUBBEN 
Besøk:  Ellen Johansen 
 

KOMMENTAR TIL REFERAT 
Rene var på siste møte. 
Det var ragnhild pehrson som var på besøk. 
 
 

12/93 EMMA HJORTH 
Det er bare willy som har fylt ut 
Det skjemaet som ble delt ut på siste møte. 
12 svar som alle ønsker navn emma hjorth. 

 
Vedtak: alle spør flere til neste møte. 

 
 
12/94 KLUBBEN 
Willy har ikke funnet ut noe ennå. 
Han skal spørre om vi kan komme  
På en fredag å fortelle om gruppen 
 
Vedtak: willy sjekker dette før neste møte. 
 
 
 



13/94 FOLKE-AVSTEMMING OM EU 
Vi fikk ikke tid til å lese igjennom lett-lest brosjyren. 
 
Vedtak: vi gjør ikke mer med denne saken. 
 
 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE 
Vi fikk besøk av ellen johansen  
Fra emma hjorts venner. 
 
Emma hjorts venner  
Er en foreldre-forening for de som bor der. 
Foreningen er 41 år og har nesten 70 medlemmer. 
 
De ville være med å gjøre det hyggelig  
På Emma hjorts hjem. 
 
De er en del av nfpu i Akershus, 
Se på hva samfunnet skal gjøre for  
Psykisk utviklingshemmede, skole, arbeid og fritid. 
Stå flere sammen for å få gjort mere. 
 
Ønsker å samarbeide om hva som finnes av tilbud 
Til psykisk utviklingshemmede 
På Emma hjort og ellers i Bærum. 
 
Vi samarbeider med Emma hjorts venner. 
Sender referater fra våre møter. 
De sender oss papirer. 
 
 

14/94 KULTUR-KONFERANSEN 1994 
Rene og steingrim var ikke på møte  
Derfor utsettes saken. 
 
Vedtak: saken utsatt til neste møte. 
 
 
 
 
 
 



09/94 EPILEPSI 
Går med et armbånd hvor det er en lapp 
Med adresse, medisiner og navn på lege. 
 
Per lurer på om noen kan komme  
Til klubben å fortelle om epilepsi. 
 
Vedtak:  
Willy spør fredags-styret/bruker-rådet 
Om det kan holdes et møte om epilepsi  
For medlemmene i klubben. 
 
 

15/94 SANDVIKA BIBLIOTEK 
Lest brevet fra hilde Marie Kristiansen om å gjøre det 
Lettere for funksjonshemmede å bruke biblioteket. 
 
Forslag fra per om at 2 fra gruppen  
Drar og ser på biblioteket. 
 
De forteller til resten av gruppen  
Hva de har kommet til. 
 
Vedtak: tove og Anne drar sammen med lars ole. 
 
 

EVENTUELT 
Willy gir beskjed til Anne  
At hun er velkommen på neste møte. 
 


