
Referat fra møte i RGB nr. 267 

 Side - 1 

 
 

R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 

 
 
 
 

Referat fra 28. august 2007 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen,    

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

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

Besøk:  Ingen besøk 
Vedlegg:    

 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter   

Lars-Ove og Leif Kåre har vært på møte med SOR 24. august  
om Regional konferanse. Se ny sak 10/07 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Sosial- og helsedirektoratet har kommet med en rapport  
som heter ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?”. 
Rapporten er på 57 sider. 
Vi lager et eget saksnummer,  
Det blir 11/07 ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?”. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Tove har med valg-materiale fra Pensjonist-partiet. 
Det er kommune- og fylkesvalg 10. september 2007. 
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  Brev til gruppen 

  Brev fra Sven Erik Tholander om tilskudd til RGB for 2007. 
  Beløpet er kr. 150.000.- 
  Vi er kjempeglade og fornøyde. 
 
 

 @ E-post 
Fra Grete Wangen, Høgskolen i Akershus. 
Hun har sendt oss en timeplan for høstens forelesninger. 
Se egen sak – 12/07. 
 
Sølvi Linde som er redaktør i SOR-bladet  
ønsker å besøke oss på neste møte.    
Vi ønsker henne velkommen,  
men vi må avklare med BBL om det er greit  
at hun også er med på felles-møte. 
 
Forsalg til saksliste til møtet med BBL. 
Se sak 09/07. 
 
 
 

 Internett og hjemmeside 
  På hjemmesiden til NFU sto det noe om kommune-valg. 
  På Grunden sine sider så vi på bilder fra deres tur til Roma. 
 
 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

m  Forslag om nest møte med SAR tirsdag 16. oktober 2007. 
 
 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  
 

07/07  VEDTEKTER 

 
Vedtak: Utsettes inntil videre. 
 
 
 

09/07  SAMARBEID MED BBL 

  Vi har sett på forslaget til saksliste fra BBL. 
  Vi synes den ser bra ut  
  og gleder oss til å møte de om 4 uker. 
 
Vedtak: Avklare med BBL om besøk av Sølvi Linde. 
 
 
 
 

10/07 REGIONAL KONFERANSE 2007  
  – Selvbestemmelse og brukermedvirkning 
  Det skal være ide-dugnad 19. september.   
  Invitasjon blir lagt ut på SOR sine hjemmesider. 
   
  Konferansen skal være et sted hvor brukere, ansatte,  
  politikere, pårørende og andre  
  kan bli inspirert til å jobbe med brukerråd i egne kommuner.  
 
Vedtak: Vi jobber med konferansen på møtene våre fremover. 
 
 
 
 

11/07  ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?”. 
  Vi har bedt om 4 plasser  
  til konferansen som skal være 24. september.   
  Vi håper at 2 fra RGB og 2 fra BKA-rådet kan dra. 
 
Vedtak: Vi har bestemt av Lars-Ove får i oppgave  
  å legge frem de viktigste punktene i rapporten på neste møte. 
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12/07  Foredrag for vernepleier-studenter 
  Datoene for foredragene er  
  uke 38, tirsdag 18.09 fra 10.15 til 12.00 på Kjeller,  
  uke 42 tirsdag 16 oktober og uke 50, fredag 14.des. 
 
Vedtak: John-Harald drar i uke 38,  
  Jacob og Tove i uke 42 og Leif Kåre i uke 50. 
  Lars Ole blir med som tilrettelegger alle tre dagene. 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 267. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Utdelt på møtet. 
 
_______________________________________________________ 
 
HURRA ”12. september i 1993 var det første møte i RGB ”. 
 
På neste møte, tirsdag 11. september feirer vi fødselsdagen til RGB.   
 
Alle som leser dette referatet og har lyst til å være med å feire, 
er herved invitert til selskap kl. 12.15 til 13.00. 
Send oss en e-post hvis du kommer. 
 
________________________________________________________ 
 

 EVENTUELT 
 

➢ Hvordan har sommeren gått? 
➢ Mat, avtale med kantinen 
➢ Adresseliste over hvem sende brosjyre til 
➢ Rapport fra våren 2007. 
➢ Flere medlemmer i RGB 
 


