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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301  SANDVIKA  Tlf: 90.10.03.90  Fax: 22.23.00.15

     Nr. 34  
 

Referat fra 25. april  1995 
 

Tilstede:  Per, Anne, Rene, Tove og Steingrim 
Fravær:   

Møteleder:  Per 

Referent:  Lars Ole   

Sted:    Løkkeåsveien 2.  kl.13.00-16.00 
Besøk:   

 

Møteleder ønsket velkommen til første møte på en vanlig ukedag. 
 

Faste  
punkter: Godkjenning av referat nummer 33.   

   Referatet ble en-stemmig godkjent. 
 

   Andre møter 

   Vi har fått referat fra styremøte i FFO 
   og brev fra epilepsiforeningen 
 

   Avis-utklipp 

   Tove hadde med seg utklipp fra Bæringen nr. 5-95 
    om utbyggingen på Emma Hjorth 
   og en artikkel fra VG 3. april med bilde av Lars Ole. 
 

   Beskjeder og informasjon  

   Ingen beskjeder.   
     

   Brev til gruppen 

   Ingen brev til dette møtet. 

  

   Kontakt med samarbeids-partnere 

   Ingen kontakt siden siste møte. 
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12/93 EMMA HJORTH 

  Mange på kultur-kafeen syntes plakaten var fin.  
 

Vedtak: intet vedtak. 
 
 
 

16/94 KULTUR-MELDING 

  Denne saken sto ikke på sakslisten, 
  men ble satt opp fordi den er så viktig. 
 
  Av en eller annen grunn kom saks-papirene så sent 
  at det ikke ble mulighet til å jobbe grundig med denne saken. 
  Vi fikk bare tid til å se på det som sto skrevet om oss. 
 
  I punktet om rådgivningsgruppen på side 26  
  stemmer det ikke at vi gir råd via referansegruppen. 
 

Vedtak: Lars Ole gir gruppens tilbake-meldinger til KKF. 
 
   
 

02/95 KULTUR-KAFE I LØKKEÅSVEIEN 

  Juni Dahr fremførte utdrag av Håva-mål lørdag 22. april. 
  Tove var tilstede og hjalp til.   
  Tove syntes det ble lettere å følge med etter hvert. 
  Forsto bedre hva dikteren sa. 
  Hun vil anbefale det til andre. 
 
  Anne syntes det var OK.    
  Hun hadde ansvar for å rydde og vaske bord. 
  Hun synes det gikk fint,  
  selv om det var mange mennesker.    
  Hun vil prøve en gang til senere. 
  Synes det var morsomt når agurken og brødet  
  ble delt og kastet ut over salen.   
 

Vedtak: Intet vedtak. 
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03/95 INTERESSE FOR HØYT-LESNING 

 

Vedtak: Utsatt til neste møte. 
 
 

04/95 FRI FRA ARBEID 

  Leste brevet fra Convis. 
  Det er bare en arbeidsplass  
  som ikke har gitt permisjon med lønn. 
   

Vedtak: Saken tas opp på nytt igjen til høsten.  
  
 

05/95 KOMMUNE- OG FYLKESTING-VALGET 1995 

  Leste brevet fra kommunalt råd. 
  (Vedlegg 1-34). 
 

Vedtak: Vi drar rundt til valg-lokaler på valg-dagen 
  og ser på tilgjengelig-heten. 
 
 

06/95 BRUK AV ANDRES PENGER 

  Ikke hørt noe fra Helge Tyrholm. 
 

Vedtak: Vi venter på svar fra Helge Tyrholm. 
 
 

03/94 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA 

  BUSS- OG TOG-STASJON 

   

Vedtak: Vi tar saken opp på neste møte. 
 
 

  EVENTUELT  

  Saker utsatt fra møte nr. 32,  
  utsatt til neste møte. 
 
  Anne har lånt boken "Vi vil bestemme". 
 
  Forslag fra Steingrim om å lage en brosjyre 
  som forteller om gruppens arbeid. 



 Side - 4 

 


