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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 12. mai 2009 
Tilstede: Jacob Sverdrup, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,  

Leif Kåre Fjelde, Anne Marie Berg og Erik Songstad  
Ikke tilstede:   
Møte-leder: Jacob Sverdrup 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00 

Besøk:  Renate Røed 
Vedlegg:  ingen vedlegg 

   

 
 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Erik har vært på møte i økonomi-gruppa  
i forbindelse med Stemme-Høring mandag 11. mai. 

 
  

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen utklipp.  
 

 

 Beskjeder og informasjon 
På førstkommende lørdag er det lese-gruppe  
på Bekkestua bibliotek. 

 
  Stolthets-paraden er 13. juni.   

Vi stiller opp i år også. 
Erik, John-Harald, Jacob og Renate kommer. 
Anne Marie skal tenke på det. 

 
  Lands-turnering i håndball og fotball 4. til 6. september. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.304 
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  Brev til gruppen 

  Regning og bank-oversikt. 
 
 

     @   E-post 
Vi har fått e-post fra Nueva i Østerrike. 
Vi skal svare på et spørre-skjema. 
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Grunden skal starte gitar- og spansk-kurs til høsten. 
 
Vi har fått ny leverandør av hjemme-side. 
Vi skal  legge ut ny informasjon fra hvert møte. 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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Bruker-råd og samarbeids-partnere  

   
 

  Neste møte med SAR er 9. juni 2009  
  kl. 12.00 til 15.00. 
  Vi skal være på Emma Kafe. 
  Vi spiser ikke lunsj på Emma denne gangen. 
  Erik har bestilt Emma kafe og tar oppvasken. 
  Menyen blir sommerkoteletter, to forskjellige salater,  
  jordbær og is til dessert.   
  Kaffe, te og brus å drikke.   
  NB Husk diabetiker-is. 
   
  Vi inviterer alle i SAR, kontak-personer, tjenesteledere med brukeråd,  
  politikere fra stafetten i 2008, aktuelle kommunal-sjefer. 
 

  Referat fra andre brukerråd: 
  Ingen referat fra andre brukerråd. 
 
 
   
  BKA-rådet 
  Ingen møter siden sist. 
   
 
  Brukerråd i boliger 
  Ingen referater. 
 
 
 
  Asker-gruppen 
  Ingen nye referat siden sist. 
 
 
 
  Sentralt  brukerråd 
   Ingen møter siden sist. 
 
 
  Funksjonshemmedes råd 
  På møte 27. april presenterte Ellen Johansen LUPE for rådet. 
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SAKER  

 

03/08  STEMME-HØRING 2008 

På Økonomi-møtet ble det bestemt  
at Bitten skal kontakte Budstikka  
og invitere de til å komme på Arrangør-møte 13. mai.   
 
13. mai er neste møte i Arrangør-gruppen. 
Kl. 17.00 til 19.30 i Asker. 
 
Lars Ole kjører og plukker opp Leif Kåre kl. 16.35  
og Erik kl. 16.40 hjemme. 
Anne Marie plukkes opp i Sandvika 16.45 
John-Harald tar toget direkte. 
 
Vi kan tenke oss å ta ansvaret for den tredje bolken, 
men vil gjerne høre litt mer om innholdet. 

 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste  møte. 
 
 
 
 

02/09 EU-PROSJEKT   

Lars-Ove forteller at miljøarbeider-tjenesten  
skal gjennomføre en bruker-undersøkelse. 
Han er invitert på et møte for å snakke om  
et mulig samarbeid mellom EU-prosjektet og bruker-undersøkelsen. 
 
John-Harald lurer på om de har tenkt å samarbeide med oss. 
 
Erik foreslår at de som har ansvaret for undersøkelsen  
kommer på vårt neste møte. 
 
Lars Ole lurer på om bruker-rådene i boligene  
har en rolle i arbeidet med undersøkelsen! 
 

  Vi har svart på evalueringen  
og sender den til Østerrike. 

 
  Leif Kåre lurer på om han får permisjon  

med eller uten lønn? 
 
Vedtak: Permisjons-spørsmålet må avklares. 
  Vi sender en e-post til Helene Holand. 

 



 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 304 

 Side - 5 

 
 
 

09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

 
  

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
 
 
  
 
 

03/09 HVA STÅR I VEDTAKET MITT? 

Tove bruker ukeplan på Levrestien.  
 

Vedtak: Tove tar med en plan på neste møte. 
 
 
 
 
 

04/09 LETT-LESTE BØKER OM SORG 

Alle har fått et eksemplar av hvert hefte. 
 

Vedtak: Følge opp saken på neste møte 
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 Godkjenning av referat nummer 304 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 
 

 
 

EVENTUELT 

Stortings-valget 2009. 
Vi ser på materialet fra NFU på neste møte 

 

Termin-liste for høsten 2009 

 

Rette opp adresse-liste 

 


