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Referat fra 20. november 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:  Erik Songstad, Jannicke Faale og Berit Faale 
Vedlegg:  Ingen vedlegg  

 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Tove har vært på seminar-møte 9. november  
med ansatte og beboere i Levrestien.  
De jobbet i grupper og snakket om trivsel.  
De snakket også om hva de kan bestemme sammen. 
Det var 9 beboere og 14 ansatte på seminaret. 
 
Mandag 12. november var John-Harald på Gardemoen Quality hotel. 
NFU arrangerte en konferanse om bolig-spørsmål. 
John-Harald opplevde å ikke få komme til ordet. 
Konferansen var ikke tilrettelagt for mennesker med utviklingshemning. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Tove har med midt-siden i Bæringen nr. 13 – 2007.  
Den viser oversikt over Bærum kommune-styre 2007 til 2011. 
 
I Fontene nr. 13 – 2007 står det om vårt besøk  
på vernepleierhøgskolen i Akershus.   

 

Nr.257  

 

Nr.272  

http://multimedia.api.no/www.frifagbevegelse.no/archive/01519/Fontene_nr_13_2007_1519650a.pdf
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 Beskjeder og informasjon 
Vi må fra nå av betale kr. 10.- for lunsjen Emma arbeidssenter. 
 
Anne Marie kommer ikke dag, 
fordi hun har så mye å gjøre på jobben. 
 
Tove har gitt beskjed til lese-gruppa  
at hun og Jacob ikke kan komme denne gangen  
på grunn av strategi-seminar med BBL. 

 
 
 

  Brev til gruppen 

  Konto-utskrift fra banken. 
 
 
 

 @ E-post 
E-post 1 
Fra Sølvi Linde i SOR-bladet. 
Hun har laget et forslag til artikkel om RGB. 
 
E-post 2 
Nyhets-brev fra Nordiska Samarbetsorganet för Handikappfrågor 

 (NSH) och Nordiska Handikappolitiska Rådet. 
 
 

 Internett og hjemmeside 
  
  NFU Der står det om konferansen ”Veier til egen bolig”. 
   
 
 

  Bruker-råd og samarbeids-partnere 

  Det var en spennende konferanse med rådgivningsgruppen i Asker. 
  vi så video-opptak fra der medlemmene bor, 
  hva de gjør på fritiden og i sitt arbeide. 
  Det var 65 deltakere på konferansen. 
  Vi avsluttet dagen på Dolly Dimples. 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.nfunorge.org/view.cgi?link_id=0.1010.22327&session_id=0
http://www.nfunorge.org/view.cgi?link_id=0.1010.22529&session_id=0
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SAKER  
 

09/07  SAMARBEID MED BBL 

  Vi møtes kl. 12.00 til 17.00 på Ramma på lørdag og søndag.   
  Tove tok opp at Jacob må ha glutenfri mat. 
  Vi må gi beskjed til BBL om dette. 
  Tove må gå kl. 16.00 på søndagen. 
 
Vedtak: Vi gleder oss. 
   
 
 
 

14/07  ÅRS RAPPORT 2007 

  Vi har begynt å skrive på rapporten for 2007. 
 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 
 

15/07  POLITIKER-STAFETTEN 2008 

  Vi har kopiert en liste over hvem som sitter i Formannskapet. 
  Det sitter 8 ulike partier i Formannskapet. 
 
Vedtak: Lars Ole finner frem til hvordan vi gjorde det i 2003/04. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 272. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Utdelt på møtet. 
 
 

 EVENTUELT 
 

➢ Video-prosjekt 
  Vi søker om støtte fra NORDISKA HANDIKAPPOLITISKA RÅDET 
  til å lage en video som forteller om RGB og SAR. 


