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Referat fra 6. november 2007 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Jacob sverdrup 
   og Leif Kåre Fjelde 
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:  Anne Marie Berg 
Vedlegg:  Ingen vedlegg  

 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter   

Ingen har vært på andre møter siden sist. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Henning Furulund har fått en drømme-tur med Hurtig-ruta 
i gave fra Budstikka på sin 50-års dag.  
Budstikka 26. oktober 2007. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Se også fast punkt Internett og hjemme-sider. 
 
Konferansen i Asker på torsdag 8. novmber fra 12 til 16.30 
John-Harald, Leif Kåre og Lars-Ove tar toget. 
Jacob og Tove sitter på med Lars Ole.  
Avreise fra Løxa kl. 11.30. 
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  Brev til gruppen 

  Brev fra Randi Krogstad på HIAK  
  som skriver at høstens siste forelesning  
  er forlenget med 1 time. 
  Tidligere år har vi hatt 3 timer. 
 
 
 

 @ E-post 
E-post 1 
E-post fra Fredrikstad kommune som ønsker å bruke  
bolig-brosjyren i sitt arbeid.   
 
 
 
 

 Internett og hjemmeside 
  SOR Egen side om prosjekt selvbestemmelse. 
  Der står det om foredraget til Leif Kåre og Lars-Ove, 
  og de andre foredragene på konferansen. 
 
  NAKU skriver om en bok om det å være foreldre  
  til en gutt med multi-funksjons-hemning. 
  Faren spør leserne om alles ansvar for de svakeste  
  og spør:  
  Har det noen mening å vie mesteparten av sitt liv til en "feilvare"? 
 
  NFU skriver om en ny FN konvensjon  
  om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
  FN betyr Forenede Nasjoner  
  og de jobber for fred mellom land i verden  
  og for rettigheter for alle mennesker. 
  De har laget regler om rettigheter for funksjonshemmede. 
  Målet er at alle land i verden skal si ja til reglene. 
  Vi venter på at det skal komme en norsk oversettelse 
  og en lett-lest utgave. 
   
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.prosjektselvbestemmelse.no/
http://www.naku.no/nyheter.php?id=72
http://www.nfunorge.org/view.cgi?link_id=0.1010.22327&session_id=0
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  Bruker-råd og samarbeids-partnere 

  På torsdag 8. november skal vi på besøk til Asker 
  på deres interne konferanse. 
   
  Hva skal vi si: 
  Tove:   Fortelle historien til RGB 
  Leif Kåre:   Foreslå at de lager et tett samarbeide med   
      utviklingshemmede, politikere  
      og med ansatte i kommunen. 
      Etter hvert også samarbeide med andre grupper  
      i Norge og Norden.  
  Jacob:   Vil gjerne fortelle om hva han opplever i gruppen  
      og hva vi gjør på møtene. 
  John-Harald:  Fortelle om Tema-Kvelder, Tema-Helger  
      og konferanser. 
   

SAKER  
 

09/07  SAMARBEID MED BBL 

     
 
  Hva er våre Likheter og Forskjeller ? 
  Leif Kåre:   Det må vi finne ut av. 
     En likhet er det å være opptatt av rettigheter. 
  John-Harald: Vet ikke så mye om BBL ennå 
  Jacob:  En likhet er at begge vil samarbeide 
 
  Hva vil vi vite mer om? 
  Leif Kåre:  Hvilke saker BBL skal jobbe med. 
  John-Harald: Samarbeide om Bærum-konferansen 
   
  Hva vil vi snakke om? 
  Tove:   Hva man er opptatt av 
  Leif Kåre:  Hva er likheter og forskjeller 
  John-Harald: Samarbeide med NFU og andre 
  Jacob:  Lære mer om BBL 
 
  Hva må vi finne ut av? 
  Tove:   Vil BBL være med på Tema-Kvelder og Helger. 
  Leif Kåre:  Hvordan vil BBL jobbe for å få flere medlemmer 
     Hvor mange kan det være 
  John-Harald: Hva tenker BBL om saker vi er opptatt av 
  Jacob:   Hvor mange medlemmer er det i BBL 
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  Vi lager en felles strategi/plan for veien fremover 
 
  Hva treffer – Hva ligger i overskriften? 
  Tove:   Hvilke dager vi kan møtes 
  Leif Kåre:   Planlegging 
  John-Harald: Møte-liste 
  Jacob:  Datoer for felles møter 
 
  Hva vil vi snakke om? 
  Tove:   Hva er likt i vedtektene 
 
  Hva må vi finne ut av? 
  Tove:   Referat fra felles møter 
 
Vedtak: Punktene vil bli tatt opp igjen på seminaret. 
   
 
 
 

12/07  FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

  Tove og Jacob syntes det var spennende og morsomt. 
  Jacob var med for første gang. 
  Studentene hadde mange spørsmål om vårt arbeide.  
  Vidar Hågensen skrev fra dagen  
  og artikkelen kommer i neste nummer av Fontene,  
  som er fagbladet for vernepleiere. 
 
Vedtak: Leif Kåre skal holde fordrag 14. desember.  
 
 
 
 

14/07  ½ ÅRS RAPPORT 

  Lars Ole har ikke fått laget noe utkast ennå. 
  Nå er året snart slutt og vi lager en rapport for hele 2007. 
 
Vedtak: Rapporten skal være ferdig i løpet av januar 2008. 
  Lars Ole skriver ned et forslag vi kan begynne å jobbe med. 
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 Godkjenning av referat nummer 271. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Utdelt på møtet. 
 
 
 
 

 EVENTUELT 
 

 
➢ Flere medlemmer i RGB 

- Jannicke skal ta kontakt på telefon 
- Anne Marie Berg har vært på besøk i dag  
- Erik kommer på besøk på neste møte 


