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Referat fra 15. januar 2013
Tilstede: Jacob Sverdrup, Tove Kjevik, Cecilie Dahl 

og Erik Songstad
Ikke tilstede: John-Harald Wangen
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth 
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Renate kom innom på en kopp kaffe.
Vedlegg: Ingen vedlegg

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på møte med Ann Kristin 
og snakket om en egen side på kommunens hjemmeside 
som skal handle om brukerråd i boligene.

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med utklipp fra Budstikka 11 januar.
Der står det om juletrefesten med Kiwanis på Skui grendehus.

Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for våren 2013 har kommet.
BKA-rådet starter opp 31. januar.

Vi får besøk av vernepleier-student Randi på neste møte.

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.
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@ E-post
Invitasjon fra Brobygger-Ligaen til års-bord 26. januar.
Svarfrist fredag 18. januar.
Hver enkelt svarer BBL.

Vi har fått invitasjon fra NAKU 
til internasjonal konferanse 
som finner sted i Oslo 18. juni 
og i Trondheim 20, juni 2013.
Tema for konferansene er 
menneskerettigheter og levekår 
for psykisk utviklingshemmede

Vi har vært i kontakt med Laila Hoff Johansen 
med spørsmål om konferansen er tilrettelagt.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett på de siste fire sendingene til EmpoTV.
De lager gode sendinger.
Erik foreslår et besøk til EmpoTV.

Referat fra andre brukerråd i SAR 
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 14 dager før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.

Møteplan for SAR i 2013
Møte 1  uke   9 Tirsdag 26. februar kl. 12.30 til kl. 15.00 
Møte 2  uke 18 Tirsdag  30. april kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3  uke 37 Tirsdag 10. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4  uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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BKA-rådet
Ikke noe nytt referat.

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Vi har lest referatet fra møtet 30. november.
Jacob synes det er spennede med de nye boligene på Fornebu.
Neste møte i sentralt brukerråd er i morgen.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN
Cecilie leste opp artikkel 14.

Frihet og personlig sikkerhet

Norge skal sikre at alle mennesker  
har rett til frihet og personlig trygghet.

Ingen må miste friheten på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Hvis de har brutt loven, kan de kan komme i fengsel.

Hvis de kommer i varetekt eller i fengsel,
skal de behandles som det står 
i menneskerettighetene og konvensjonen. 
Forholdene må bli lagt til rette hvis det er nødvendig.

Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 15 på møte 29. januar 2013.
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06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Neste møte er 11. februar 2013 hos Cecilie.

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Vi har begynt på selve rapporten.

Vedtak: Regnskapet utsettes til neste gang.

Godkjenning av referat nummer 372
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT  

Nye medlemmer
Det er plass til 3 nye medlemmer i gruppen.  
Er det noen som kjenner noen som kanskje har lyst.
Lars Ole legger ut en invitasjon på Facebook.

Vi har 20- års jubileum i september 2013.01.15 
Hvordan skal vi feire dette?
VI lager en egen sak på dette. Sak 01/13 RGB fyller 20 år


