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  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 
 
 
 

Referat fra 26. april 2011 
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde,   

Erik Songstad, Tove Kjevik, Jacob Sverdrup  
og John-Harald Wangen.  

Ikke tilstede:   
Møte-leder: Tove Kjevik for Jacob Sverdrup 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

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

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  Ingen   
  

 
 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser   

  Ingen møter siden sist. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Anne Marie har med utklipp fra ferie-brosjyrer. 

 
 
 

 Beskjeder og informasjon  

Informasjons-møte om verge-måls-loven er flyttet til 24. mai. 
 
 

 

 

Nr.257  

 

Nr.340 
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  Brev til gruppen 
Brev fra DnB NOR. 

 
 

     @   E-post 
  E-post fra Astrid Kvisvik i BBL  

som ber oss rydde i forhold til hvor i referatet  
vi legger ut informasjon fra BBL. 

 
 

        Internett og hjemmeside 

Vi har gratulert Grunden med 10-års jubileet. 
 
Vi så på innsalg fra SOR-konferansen på NAKUs hjemmesider. 
 

   
 

  Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 
 
  BKA-rådet     
  Neste møte er 28. april 2011.    
  
   
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referat. 
 
  

  Sentralt  brukerråd   
  Neste møte er 6. september 2011. 
 
   
 

 

Informasjon fra samarbeidspartnere 
Ingen informasjon. 

 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://grunden.se/wp/2011/04/18/grundens-jubileum-10-ar/juvileum-web/
http://naku.no/node/701


 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 340 

 Side - 3 

 

 

 

SAKER  
 
 

05/10  FN-KONVENSJONEN 

Leif Kåre Fjelde og Cecilie Dahl får i oppdrag sammen Steinar Wangen 
å gå igjennom forslaget til lett lest versjonen av konvensjonen.   
 
De samarbeider med oss underveis. 
 
Når de er ferdige med å gå igjennom konvensjonen  
får vi den til endelig godkjennelse. 
 

Vedtak: Lars Ole følger opp de som skal jobbe med konvensjonen. 
De møtes på fredager frem mot sommeren. 
 
Erik og Anne Marie har meldt sin interesse  
hvis det er behov for flere eksperter. 
 
Første møte blir fredag 29. april kl. 12.30 til kl. 15.00  
på Riddernes kontor i Sandvika. 
  

 
 
 
 

03/11  SOR-KONFERANSE HVPU …  
  Sjekke med de som var på konferansen  

om de kan på foreslåtte dato. 
 
  De som allerede har sagt de kan er: 
  Erik Songstad, John-Harald Wangen, Lars Ole Bolneset,  

Lars-Ove Nordnes, Hege Rysstad,  
 
  De som ennå ikke har svart: 
  Gry Nilsen, Cecilie Dahl, Martin Sletten Eriksen, Lene Valaker,  

Rune Heien, Trond Lauten, Mette Mørk 
 
Vedtak: Forslag om å møtes onsdag 25. mai fra kl. 15.30 til kl. 18.00. 
  På møtet evaluerer vi vår innsats på konferansen,  

ser på video og bilder.  
Møtet blir et sted i Sandvika.  
Vi lager også en presentasjon til sommer-avslutningen. 
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04/11  VALG-BROSJYRE  
Vi får forslag til spørsmål om tema arbeid  
av BKA-rådet på torsdag 28. april. 
De sender også søknaden på torsdag. 
 
Hvordan vil ditt parti legge til rette for  
et meningsfylt ferie- og fritids-tilbud? 
Hvordan vil ditt parti legge til rette for  
større valg-frihet i forhold til ferie- og fritids-tilbud?    
- det er dyrere for oss å dra på ferie fordi vi må betale for ledsagere 

og vi har færre valg-muligheter. 
 
    
Vedtak: Vi sørger for å lage søknaden. 

BKA-representanter i SAR  
har sagt ja til å sende søknaden. 
Vi søker om å få dekket utgifter til å lage 
og trykke valg-brosjyren, samt videoopptak.  
 
Vi fortsetter saken på neste møte. 
 

 
 

05/11  NY VERGE-MÅLS LOV 

Loven handler om oppgavene som hjelpeverge. 
De som har lyst, treffes etter RGB-møte  
for å forberede seg og spise noe sammen.   
Etter på drar vi på informasjons-møte fra kl. 19.00 til kl. 21.00.  

 
Vedtak: Vi ber Lars-Ove skaffe foredraget på forhånd. 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 340 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

EVENTUELT   
Ingen saker til eventuelt. 


