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Referat fra 6. desember 2005 
Tilstede:  Rita Engen, Leif Kåre Fjelde, Tove Kjevik  

og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Hanne Borthen 
Møte-leder: Rita Engen 

 Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30 

Besøk:  Anne Balstad 
Vedlegg:  Ingen 

 

 Faste punkter: 

 

  Godkjenning av referat nummer 233. 
Referatet ble godkjent på slutten av forrige møte. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Lars Ole har vært på møte med Bærum arbeids-senter. 
De skal låne ut data-maskiner veldig billig 
til de som ikke har råd til å kjøpe sin egen. 

  Mer informasjon kommer senere. 
 
  Lars-Ove har vært på møte i Trondheim for Bærum kommune. 
  Møtet var for kontakt-personer i SOR-nettverket 

for selvbestemmelse for utviklingshemmede i kommunene.  
  Det ble opprettet tre grupper som skal jobbe med   

økt selvbestemmelse og medbestemmelse 
på områdene - bruker-råd i kommunene. 

- ansvars-grupper og arbeid med individuell plan. 
- bruker-undersøkelser.  
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De ble også opprettet grupper som skal arbeide med  
konferanser fem steder i Norge (helse-regionene). 

  Konferansene skal være i 2006/2007. 
 
Bærum kommune og RGB  
har ansvaret for å tilrettelegge for arbeidet med  
bruker-råd i kommunene og konferanse  
i vårt område (Helse øst). 

 
 

Avis-utklipp og andre nyheter 

Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 30. november 2005. 
Der står det om et møte mellom Arbeids-sentrene i Bærum  
og pårørende til arbeids-tagere. 
Mange pårørende er fortsatt bekymret for mangel på ansatte. 
 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

Tove har vært på møte i lese-gruppen 26. november. 
   
 

 Brev til gruppen 

  Postkassen er sjekket - ingen brev. 
 

 @ E-post 

Sjekket e-post. 
 
 

 Internett  og hjemmeside 
Ikke vært på nettet i dag. 
 
 
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  
 
06/05     NYTT MØTE ROM? 

Vi har fått svar fra Jack Eklund med tilbud  
om å leie lokaler på Emma Hjorth for kr. 500.- pr. møte. 

   Ut fra det budsjettet vi har i dag 
kan vi betale kr, 300.- pr. møte. 

   Hvis vi må betale kr. 500.- pr. møte  
må gruppens budsjett økes med kr. 4000.- i året. 
 
Vi avtalte med Jack over telefon,  
at vi betaler kr. 300.- pr. møte  
og at vi søker om kr. 4000.- ekstra for 2006. 

 

Vedtak:   Lage søknad om ekstra kr. 4000.- på budsjettet for 2006. 
Tilretteleggerne lager et forslag til neste møte.  
Avtaler nærmere med Rune Heien om praktiske ting. 

 
   

 

08/05     MØTER HELE DAGEN 

Vi ble enige om at vi sender et brev  
til våre arbeids-givere  
og ber om enten 100% eller 50% permisjon med lønn.  
  

Vedtak:   Tilretteleggerne følger opp denne saken 
og skriver et brev som sendes til Løxa AS og NFU. 

   
 
 

11/05     TEMA-KVELD / HELG 

   Lars-Ove handler inn kaffe, te, røde telys, røde servietter,  
kopper, kaffefløte og kringle. 

 
Vi møtes kl. 17.30  
Leif Kåre, Anne og Tove ordner med servering-bordet. 
Rita og John-Harald tar i mot gjestene. 
 
Vi tar noen bilder og lager en liten reportasje fra kvelden. 
Legger den på vår hjemmeside og sender en kopi til pressen. 
 

Vedtak:   Vi møtes kl. 17.30. 
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13/05     BROSJYRE OM RGB 
  Vi har laget forslag til første side  

og til innholdsfortegnelse.  
Brosjyren blir på 16 sider. 

  
Vedtak:   Fortsetter arbeidet på neste møte.  

 
 
 
 
 

EVENTUELT 
  

Jule-avlsutning 2005 
Bord bestilt til 20.12. 
Jack og Kirsten har bekreftet at de kommer. 

 
 

Bærum sosial dameklubbers legat 
Lese søknaden på neste møte.  

 
 

Møteplan for våren 2006 
Lages på neste møte. 

 
 
Nye saker til neste saksliste: 
Ingen 
 
 
Saker som utgår: 
Ingen 


