Referat fra møte i RGB nr. 373

R

G
Bærum

www.radgivningsgruppen.no
post@radgivningsgruppen.no
Mobilnummer: 90 10 03 90

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.257
Nr.373

Referat fra 29. januar 2013
Tilstede:
Ikke tilstede:
Møte-leder:
Tilretteleggere:
Sted:
Tidspunkt:
Besøk:
Vedlegg:

Jacob Sverdrup, Tove Kjevik, Cecilie Dahl,
John-Harald Wangen og Erik Songstad
Cecilie Dahl
Lars Ole Bolneset
”Ramma” på Emma Hjorth
Kl. 9.00 til kl. 15.00
Vernepleier-student Randi Kristiansen
i praksis på Wøyen arbeids-senter
Ingen vedlegg

Randi går siste året på vernepleier-høgskolen.
Har tidligere jobbet på Emma Hjorth.
Jobber i Emma Hjorths veis 16 ved siden av studiene.
Har en datter på 26 år og bor i Lier.
Har en kjæreste, men de bor ikke sammen.
På fritiden gjør hun lekser og trener på Elexia.

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på møte med Ann Kristin
og det er opprettet en egen side på kommunens hjemme-side
hvor det skal handle om bruker-råd i boligene
og annet brukerråds-arbeid i kommunen.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag.
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Beskjeder og informasjon
På lørdag er det åpen dag på Løxa utvikling AS
fra kl. 10.00 til kl. 13.00 – alle er velkommen.
John-Harald har fått ny adresse:
Åsbråtan 73, 1352 Kolsås.
Vi har oppdatert adresse-listen.
Cora har lyst til å komme på besøk til oss.
Alle synes det er greit.

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

@

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 svart på Laila Hoff Johansens e-post.
Hvor hun spør om vi kan tenke oss
å bidra med noe på konferansen.
Vi har svart at vi gjerne vil ha en poster
og hjelpe til som konferanse-verter,
både i Oslo og Trondheim.

Internett, hjemmeside og Facebook
Endelig etter mange år uten noen nyheter, har det nå kommet to
nyheter på hjemmesidene til NFUs lokallag i Bærum.
Vi har sett på siste sending til EmpoTV.
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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

BKA-rådet
Ikke noe nytt referat.
De skal ha møte 31. januar.

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Referatet fra siste møte i sentralt brukerråd
er ikke godkjent ennå.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.
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SAKER
05/10

FN-KONVENSJONEN
Cecilie leste opp artikkel 15.
Artikkel 15
Beskyttelse mot tortur
og grusomme handlinger
Ingen må bli torturert.
Ingen må bli behandlet eller straffet
på en grusom eller umenneskelig måte.
Ingen må være med i medisinske forsøk
hvis de ikke har sagt ja til det selv.
Lover og regler skal sikre at
mennesker med nedsatt funksjonsevne
ikke opplever dette.

Vedtak:

Vi fortsetter med artikkel 16 på møte 12. februar 2013.

06/12

FUS-KONFERANSE 2013
Vi så på FUS-ordene igjen.
Det er lenge siden vi jobbet med de sist.
Så prøvde å finne ut av den nye organsieringen
av tjeneste-stedene for pleie- og omsorg.
Vi lurer på hvordan det går med brukerrådene?

Vedtak:

Lars Ole sender ut en e-post til tjenestelederne
og ber om en oppdatert oversikt over arbeid med brukerråd.
Neste møte er 11. februar 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.
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10/12

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Vi har fortsatt arbeidet med rapporten.

Vedtak:

Regnskapet utsettes til neste gang.

01/13

RGB FYLLER 20 ÅR
Forslag om å feire dagen 12. september eller 10. september.
Hvis vi velger 10. september,
så kan vi ha feiringen etter SAR-møtet.
Forslag om å ha festen på Vinkel-gården.
Cecilie sjekker om det er ledig.
Lars Ole sjekker fest-økonomi.
Vi ønsker å invitere gamle medlemmer og tilretteleggere:
Willy Bertsen
Anne-Ma Berg
Renate Rø
Anne Balstad
Bente Nygård
Rita Engen
Rene Hubertus
Marianne Aasen
Martin Sletten Eriksen
Leif Kåre Fjelde
Lars-Ove Nordnes
Anja Bjorøy

Godkjenning av referat nummer 373
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.
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