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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 23. oktober 2012 
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik,  

Renate Rø, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.  
Ikke tilstede: Anne Marie Berg 
Møte-leder: Cecilie Dahl 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth  
 Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00 

Besøk:  Bård Kjetil Dahl fra REGA 
Vedlegg:  1/368 Fritids-kalenderen for høsten 

 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Erik har vært på en samling for personer som har CP. 
Han er medlem i CP-foreningen. 
  

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen avis-utklipp denne gangen. 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
Bård Kjetil fortalte om vandre-utstillingen  
som skal være i kommune-gården fra 5. november og ut året. 
Åpningen er kl. 14.00 og da vil vi få høre historien til John-Harald  
og dikt av Pål Lingsom.  
 
Erik og Cecilie er bortreist på møte 20. november. 
 
SAR-julebordet blir på den spanske resturanten ved Gråstua  
lørdag 24. november kl. 18.00.  

  Frist for påmelding er 8. november til Cecilie på mobil 40 00 20 20. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.368 
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  Brev til gruppen 
  Ingen brev til gruppen. 
 
 

     @   E-post 
E-post fra Randi på Vernepleierhøgskolen  
med spørsmål om forelesniongene (se sak   ) 

   
E-post om arbeidet med valgbrosjyre  
for neste års stortingsvalg. 

  
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

 
Riksforeningen Grunden forteller at de nå  
har 650 betalende medlemmer  
og foreninger på 18 steder i Sverige. 

 
  ULF får ros for sine ferie-turer uten miljø-arbeidere. 
 
  På NFUs sider kunne vi følge lenke til EmpoTVs reportasje  

fra NFUs landsmøte på Gardermoen. 
Vi så også på reportasjen fra BLDs konferanse i Tromsø  
om blandt annet bolig-situasjonen  
for mennesker med utviklingshemming.   

 
 
 

Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 

 
 
  BKA-rådet  

Vi har sett på referatet fra 19. oktober.  
  Til våren skal BKA lage en egen fotball-turnering på Kalvøya. 
 
 

  Brukerråd i boliger    
Ingen referat. 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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  Sentralt bruker-råd   
Ingen møter siden sist. 
Neste møte er 30. oktober.  

 
 
Informasjon fra samarbeids-partnere 
 
 
Informasjon fra BBL 
FUS-teamet er invitert til en samling på lørdag i Asker. 
Temaet for dagen er Annerledes og stolt – er det mulig? 
RGB dekker representantenes utgifter til reise og mat. 
 
 
 
 

 

SAKER  
 

05/10 FN-KONVENSJONEN 
  
Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 12 på neste møte. 
 
 
 
 

02/12 POLITIKER-STAFETT 
 

 
Vedtak: Lars Ole etterlyser neste politiker  

som skal komme på besøk. 

 
 
 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013 

   
Vedtak: Intet nytt siden sist. 
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07/12 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

  Renate, Erik og Cecilie skal holde foredrag neste tirsdag 30.10 
for studenter i Sandvika. 
Vi skal holde foredrag fra kl. 10.30 til 14.30. 
 
Vi møtes hos Erik kl. 09.00 for å fordele oppgaver. 

 
Vedtak:  Vi har sendt de spørsmålene vi vil at studentene skal svare på  

til vår kontaktperson Randi. 
 
 
 

 

09/12 GJENGS HUSLEIE 

  Vi har lest om gjengs husleie på kommunens hjemmeside. 
Det er ikke skrevet på lettlest og derfor vanskelig å forstå. 
 

Vedtak:  Forstsetter saken på neste møte. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 368 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
 

Her skriver vi setninger som Erik trenger å få lagt inn i sin tale-maskin: 
 
”Jeg har vært på kurs” 
 
 
 
  

 

 


