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Referat fra 8. mai 2007 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Martin Sletten Eriksen, 

    Leif Kåre Fjelde og Jacob Sverdrup  
Ikke tilstede:  
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.30 

Besøk:   
Vedlegg:  Ingen 

 
 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter   

Lars-Ove har vært på nett-verks-møte med SOR. 
Det skal være en stor konferanse på østlands-området  
19. og 20. november 2007. 
Konferansen skal handle om bruker-råd 
og selvbestemmelse i praksis. 
Alle er positive til å bli med.  
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Tove har med utklipp fra Budstikka fredag 4. mai.  
Der står det om Civitan Club som går på tur  
med beboere fra vernede institusjoner.   
Vi trodde at institusjonene for mennesker med utviklingshemning  
ble nedlagt for 15 år siden.  
 
 
 
 

 

Nr.257  

 

Nr.263  



Referat fra møte i RGB nr. 263 

 Side - 2 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
Lars-Ove kommer ikke på neste møte. 
Lese-gruppe på Bekkestua bibliotek på lørdag. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Vi har fått invitasjon til åpningen av Hegnatun aktivitetssenter 
  torsdag 7. juni kl. 13.00. 

Leif Kåre stiller fra oss. 
 
 

 @ E-post 
E-post fra Kirsten Hognestad Haugen om fredagstreff og SAR. 
 
 
 

 Internett og hjemmeside 
På Grunden sine hjemmesider  
er det  lagt ut bilder fra konferansen i februar.  

  Ellers ikke noe nytt. 
 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

  Neste møte i SAR blir sommer-festen 19. juni. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  
 
06/07  NORDISK KONFERANSE OM ALDRING 
  HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING 

 
  Det er ordnet med overnatting. 
  Martin og Tove drar til Holmenkollen park hotell kl. 13.00  
  og ser på lokalene.   
 
  Program: 
  Innledning om RGB – 10 minutter 
  Tove forteller om RGBs historie. 
  Dele ut brosjyre. 
 
  Dele ut noen spørsmål som vi skal ta opp etter filmen. 
 
  Innledning – 2 minutter 
  Forteller om opplegget og hvordan vi har tenkt det. 
  Tove forteller om programmet.  
 
  Vise film fra Strandvænget - 5 minutter 
  
  Martin forteller om sine tanker rundt filmen fra Strandvænget. 
  Stopper filmen og de andre støtter avgjørelsen.  
 
  John-Harald foreslår å vise filmen fra Trinvold. 
  Viser filmen fra Trinvold – 17 minutter 
   
  Hvilke tanker får du når du ser på filmene? 
  Kunne dette skjedd i ditt land? 
  Har noen opplevd noe lignende`? 
   
  Tar opp det vi ser på filmen. 
  Viktig å lytte. 
  Bestemme selv etter egne evner. 
  Nødvendig hjelp for ikke å oppleve nederlag. 
 
   
Vedtak:   Fortsetter saken på neste møte. 
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 Godkjenning av referat nummer 263. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Saksliste delt ut på møte. 
 
 
 

 EVENTUELT 
   
 Adresseliste over hvem vi sender RGB brosjyre til: 

• Bærum Kommune 

• Politikere i Bærum 

• Brukerråd i boligene   
  
 
 Fortsetter listen på neste møte. 
 
 
 
John-Harald og Leif Kåre jobbet med vedtekter fra kl. 13.00 og ut dagen. 
 
Martin, Tove og Jacob dro på befaring på Holmenkollen Park hotell. 


