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Referat fra 2. mai 2006 
Tilstede:  Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede: Hanne Borthen og Rita Engen 
Møte-leder: Tove Kjevik 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30 

Besøk:  Tone Irene Kroken 
Anne Balstad 

Vedlegg:  Ingen 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter  

Se punkt Brukerråd og samarbeidspartnere. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Ingen utklipp. 
Laminering………. 
 

 

 Beskjeder og informasjon 

  Vi utsetter Tema-kvelden om seksualitet  
i samarbeid med Fredags-styret 
til høsten 2006. 
Vi snakker med Fredags-styret på felles sommer-avslutning i juni. 
 
15. mai skal Tone Irene K. og Martin S.E.  
til Skien og fortelle om bruke-råd. 
De skal møte ansatte og brukere.  

  Lars-Ove og Rune blir med som tilretteleggere. 
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  Lars Ole har kjøpt postkasse til RGB 
  Rune henger opp postkassa. 
 
 

 Brev til gruppen 

Vi har fått de brosjyrene vi bestilte  
fra Nordisk Handikap-politisk råd.  

  Brosjyren heter ”Demokrati – for alle eller noen”. 
  Alle har fått en brosjyre. 
  Lars-Ove leser brosjyren til neste møte 

og forteller oss andre om de viktigste punktene.  
 
 
 

 @ E-post 
Fra Anne Kvaal hvor hun gir beskjed om  
at hun ikke kan være med på Tema-helgen.   
Lars Ole svarte og inviterte Anne til Lokal konferanse. 
  
 
 

 Internett  og hjemmeside 
  Sett på SOR-side og sidene til Inclusion International.  
 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

På mandag 24. april  
var det møte i SOR-nettverket, tema brukerråd. 
Møtet ble holdt på ”Ramma”. 
Det var de samme personene som var gjester på Tema-helgen. 
BKA-rådet og PLO var også med på deler av møtet. 
På møtet ble det snakket om hvordan man kan lage brukerråd,  
på arenaene hjem, arbeid og fritid. 
Nettverket ønsket å bli med lokal konferanse  
og invitere bruker-representanter fra sine hjemsteder. 
Neste samling blir i Bærum dagen etter lokal konferanse. 
 
BKA-rådet hadde møte 27. april  
og brukte møtet til en omvisning på Emma museum. 

 

 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  

 
13/05    BROSJYRE OM RGB 

   
 

Vedtak:   Legges som vedlegg til dagens referat. 
 

 
 

 

01/06  HANDIKAPP-TOALETT 

Tove har snakket med Rune om saken. 
Rune ringer og snakker med Geir. 
 

Vedtak:   Vi følger opp saken. 
  

 
 
 

02/06  LOKAL KONFERANSE 2006 
Bærum kommunes års-hjul  
viser ingen spesielle arrangementer de datoene vi har satt opp. 
 
De fleste av de vi har snakket med,  
fore-trekker 20. og 21. november. 
 
Kultur-huset er dessverre ikke ledig noen av datoene. 
Vi har holdt av Sandvika teater. 
 

Vedtak:   Vi bestemmer at Lokal konferanse  
skal arrangeres på følgende datoer:  
mandag 20. november og tirsdag 21. november 2006. 
 
Lars-Ove sender en e-post og bestiller teateret. 
Lars Ole undersøker om Kino 1 er ledig. 
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03/06 TEMA-HELG – LOKAL KONFERANSE 06 

  Det deltok ca. 20 personer, hvorav halvparten er brukere  
   
  SAR – Samarbeidsrådet for hjem, arbeid og fritid  

hjalp til med å arrangere. 
 
  På søndagen kom deltagerne i SOR-nettverket  

og var med på programmet.  
  
  Tove synes helgen var spennende, 

men dumt at Lese-gruppen hadde program samme dag.   
 
  Anne syntes det var mye interessant å høre på. 
  Det var bra at så mange kom. 
  Da fikk vi vite hva de andre hadde å si. 
 
   John-Harald synes helgen var fin.   
  At det er viktig å få snakket om hvilke lokaler vi skal bruke. 
 
  Lars-Ove syntes det var godt å komme i gang. 

Fint at folk tok på seg oppgaver. 
Likte at gjestene satte pris på det de opplevde. 
Brukerne sa mange kloke ting. 

 
  Leif Kåre syntes det var en lærer-rik helg. 
  Positivt at så mange stilte opp. 

Håper enda flere stiller opp neste gang. 
  Jeg gleder meg til konferansen. 
 
  Tone Irene hadde håpet  

at enda flere brukere hadde stilt opp. 
   Synes det var morsomt å være med. 
 

  Lars Ole syntes alle var positive. 
  Han gleder seg til Lokal konferanse. 
 
  Referat fra helgen ble skrevet i arbeids-hefte 1.1. 
   
Vedtak: Se arbeids-hefte 1.1 
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04/06 NYE MØTE-REGLER 

  De andre rådene har ikke laget møte-regler ennå. 
  Alle samarbeids-partnerne i SAR, 

får en kopi av våre regler. 
  Kan vi bli enige om felles regler for alle rådene? 
 
Vedtak:   Saken tas opp på neste møte i SAR, 30. mai. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 244. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

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

 
 
 
 

EVENTUELT 
 
Nye og gamle medlemmer 
En tjeneste-leder har foreslått Jacob Sverdrup som mulig medlem. 
Vi vet ikke om han har lyst til å begynne. 
Lars Ole kjenner Jacob fra før. 
Lars Ole tar kontakt med Jacob og inviterer han på møte 16. mai. 
 
Lars Ole avklarer med Hanne om hun ønsker permisjon fra RGB. 
Hvis ikke må hun enten begynne å komme eller slutte. 
 
 
Sommer-avslutning 13. juni 
Vi spør de andre rådene om å arrangere felles sommer-avslutning. 
Vi foreslår å bruke Emma kafe, tirsdag 13. juni fra kl. 13.00 til kl. 16.00. 
Alle rådene inviterer inntil 5-6 gjester. 
 
 
Når starter vi til høsten? 
Vi starter opp 29. august 2006. 
 


