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Referat fra 14. februar 2006 
Tilstede:  Rita Engen, Leif Kåre Fjelde, Tove Kjevik  

og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Hanne Borthen og Lars-Ove Nordnes 
Møte-leder: John-Harald Wangen 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt:  Kl. 09.00 til kl. 15.30 

Besøk:  Anne Balstad 
Vedlegg:  Ingen 

 
 

 Faste punkter: 

 

 Referat fra andre møter  

  Sett på referat fra BKA-rådets møte 2. februar 2006. 
 
 

Avis-utklipp og andre nyheter 

Det står i siste nummer av Bæringen om Emma museum.  
 
 

 Beskjeder og informasjon 

Årsmøte i NFU Bærum lokallag 27. februar. 
Årsmøtet i NFU Akershus fylkeslag er 29. april 2006. 

 

 Brev til gruppen 

  Postkassen er sjekket. 
Ingen brev. 
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 @ E-post 

Sjekket e-post.   
Ingen e-post denne gangen. 

 
 

 Internett  og hjemmeside 
  Nettet er nede. 
 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

 
Tjenesteleder-møte 
Våre tilretteleggere var på møte med tjenestelederne i PLO  
og informerte om Tema-kvelden i 14. desember 2005.   
Referatet fra Tema-kvelden ble sendt ut til alle tjeneste-lederne. 
Det ble snakket om å ta opp bruker-råd  
som tema på årets lokale konferanse. 
Mange synes det var et godt forslag. 
 
Et tjeneste-sted er allerede i gang med bruker-råd - bra. 
Rita sjekker ut hvor langt de har kommet. 
 
Planlegging av felles-møte 28. februar 2006 
 
Til felles samarbeids-møte kommer:  
- Alf Petter Torp og Martin Sletten Eriksen fra BKA-rådet. 
- Egil Hansen, Alf Hansen og kanskje Lene Kjærstad fra Løxa. 
- Anne Dorin Johansen og Ellen Johansen fra REGA-rådet. 
- Kanskje Tone Irene Kroken fra Fredags-styret. 
Praktisk:  Rita kjøper inn kjeks.   
Spørre gjestene om de vil være med å lage lokal konferanse. 
Vise bilder og film fra konferansen i 2004. 

  
 

Fortelle hva vi har tenkt på med ordet samarbeide. 
 

Vi snakket også om ordene bruker-representant  
og til-rette-legger. 
 
 
 
 

 

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

Det har blitt veldig fint på arbeids-rommet og kjøkkenet. 
Den nye prosjektoren er meget bra. 
 
Vi har laget en liste over ting  
som mangler eller som ennå ikke er i orden.   
Vi skriver opp nye ting på listen når vi kommer på det. 
  

Vedtak:   Lars Ole kjøper inn en post-kasse til å ha i gangen. 
 

 
 

08/05    MØTER HELE DAGEN 
   
Vedtak:   Vi venter på svar fra Løxa og NFU. 
 
 
 

09/05     OPPSIGELSE FRA TILRETTELAGT ARBEID  
   
Vedtak:   Utsatt - Lars-Ove tar opp saken med Jack Eklund 

som er vår kontakt-person på området arbeid. 
 
 
 

13/05    BROSJYRE OM RGB 
Hvem skal ha brosjyren? 
Ansatte i kommunen, vernede arbeidsplasser, politikere,  
bruker-organisajoner, andre utviklingshemmede, andre brukerråd, 
andre kommuner,   
 
Hva gjør RGB? 
Hvem kan melde saker til RGB? 
Utviklingshemmede i Bærum, politikere, andre brukerråd,  
oss selv, kontakt-personer i kommunen og samarbeidspartnere. 

 
Vedtak:   Fortsetter saken på møte 241.  
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01/06  HANDIKAPP-TOALETT 

  BKA-rådet er enige at det søkes om penger. 
  Lars Ole har ikke fått snakket med Geir ennå. 
 
Vedtak:   Lars Ole snakker med Geir. 

 
 
 

02/06 LOKAL KONFERANSE 2006 

Lage et eget arbeids-hefte og en felles perm og tavle.   
 
Spørre våre kontakt-personer  
om de støtter arbeidet med LK-06. 
 
Leif Kåre mener det er viktig at vi har en plan 
som gjør at vi kommer i mål med arbeidet. 
 
Vi må søke Akershus-fondet om penger. 
Forslag å vise bilder fra LK-04 på NFUs årsmøte. 
   

Vedtak:   John-Harald sjekker dato for årsmøte i Fylkeslaget. 
Fortsette saken på neste møte. 

   
 

 

03/06 TEMA-HELG – LOKAL KONFERANSE 06 

   
Vedtak:   Planlegges sammen med samarbeids-partnere på neste møte. 
 
 
 

04/06 NYE MØTE-REGLER 

 
Vedtak:   Utsatt til neste møte. 
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 Godkjenning av referat nummer 239. 
Referatet ble godkjent. 
 
 
 

Saks-liste for neste møte 
Laget saks-liste for neste møte. 

 
 
 

EVENTUELT 
  
Nye saker til neste saksliste: 
Ingen 
 
Saker som avsluttes: 
Ingen 
 
 


