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  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 

 

Referat fra 10. oktober 2006 
Tilstede:  Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde, Martin Sletten Eriksen  

og John-Harald Wangen 
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Martin Sletten Eriksen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.30 

Besøk:  Jacob Sverdrup  
Vedlegg:  Ingen 

 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter   

John-Harald og Lars Ole har hatt møte om hjemmesiden. 
Det ble gjort en del forandringer.  
Bra jobba John-Harald. 
 
Referat fra møte i BKA-rådet 21. september 2006. 
Ingen saker som gjelder oss. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Tove har med utklipp fra Budstikka 2. oktober  
Hvor det står at Aurora har åpnet kafe på Stabekk. 
 
 

 

 Beskjeder og informasjon 

Ingen beskjeder eller informasjon.   
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  Brev til gruppen 

   Ingen brev i post-kassen. 
 
 

 @E-post 
Ingen e-post. 
 
 

 Internett og hjemmeside 
Hjemmesiden er jobbet med. 
Vi mangler tekst om Martin. 
 
NFU har lagt informasjon om Bærum-konferansen  
på sine hjemmesider – BRA. 
 

 
k 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

Tilretteleggerne skal ha møte med kontakt-personene  
i Bærum kommune på mandag 16. oktober.   
De skal snakke om Bærum-konferansen,  

  det å få informasjon om saker og penger til RGB. 
 
 
 
 
  

SAKER  
 

 13/05  BROSJYRE OM RGB 

   Vi har sett på siste forslag til brosjyre. 
   Tekst om Martin er skrevet inn. 
   Vi har rettet opp noen små-feil. 
 

Vedtak:   Lars Ole får i oppdrag å trykke opp brosjyrer. 
 
 
 
 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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02/06  BÆRUM-KONFERANSEN 2006     
    

ULF og Grunden har sagt ja til å fortelle om siste nytt  
fra sine land under åpningen på mandag. 
De har også sagt ja til å holde foredrag på temaet fritid. 
 
 

   Brobygger-ligaen skal holde foredrag om  
tros- og livssynsfrihet for mennesker med utviklingshemming. 

   De kommer til å delta på en SOR-konferanse i november  
og fortelle om det de har lært på konferansen. 

 
 

Politikere  
   Vi ønsker å invitere 6 politikere  

til å ha en oppgave på konferansen. 
   Vi ønsker at de skal være med på  

forelesningene og gruppearbeidene  
på tema hjem. Arbeid og kultur/fritid. 

   På felles-avslutningen tirsdag 21. november  
ønsker vi at de forteller alle hva de har opplevd fra sitt tema. 
Vi ønsker også at de leser opp gruppenes viktigste tekst. 

    
 

Stands 
   John-Harald sjekker med NFU  

om de kan stille opp med en stand, 
 
   Vi lager en stand hvor vi deler ut vår brosjyre. 

Vi trykker opp store sider, som vi kan henge på veggen. 
Vi må dele på å stå på standen.    

    
 

Påmelding 
   Kurssenteret har sagt ja til å hjelpe oss med påmeldingene. 
   Det setter vi stor pris på. 
 
   Program og påmeldings-informasjon  

blir ferdig i løpet av helgen. 
All informasjon blir lagt ut på konferansens hjemmeside. 
www.selvbestemmelse.no 

 
 Vedtak:   Lars Ole sender e-post til politikerne. 
   John-Harald sjekker stand med NFU 

http://www.selvbestemmelse.no/
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06/06  FOREDRAG AV RGB     
   Tove og Leif Kåre skal holde foredrag om RGB  

på Høgskolen i Akershus, avdeling Fornebu 20. oktober 2006.  
   Vi får lønn for jobben.    
 

Vedtak:   Lars Ole henter Leif Kåre kl. 07.55 og Tove kl. 08.00. 
  Vi er ferdige kl. 12.00.   
 
 
 

07/06  INFORMASJONS-BROSJYRE” 

Britt Evy i UAU var veldig fornøyd våre tilbakemeldinger  
på brosjyrene om død og helse. 

 
  Vi har sett på brosjyren ”Å bli ELDRE”  

og ”Hva er DEMENS”. 
 
Vedtak:   Lars Ole sender våre tilbakemeldinger til UAU. 
 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 251. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Saksliste er skrevet og delt ut. 
 
 
 
 

EVENTUELT 

 
Beskjeder som ikke blir gitt 
Jacob er opptatt av at personalet ikke alltid får beskjeder. 
Dette gjelder særlig for vikarer. 
Tove har også opplevd det samme. 
Kan vi gjøre noe med dette? 
 


