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Bærum

Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301  SANDVIKA  Tlf: 90.10.03.90  Fax: 22.23.00.15

    Nr. 38  
 

Referat fra 26. september 1995 
 

Tilstede:  Per, Tove, Rene og Steingrim 

Fravær:  Anne 

Møteleder:  Tove 

Referent:  Lars Ole   

Sted:    Løkkeåsveien 2. 
Tidspunkt:    Kl. 13.00 til kl. 16.00 
Besøk:   

 
 

Faste  
punkter: Godkjenning av referat nummer 37.   

   Referatet ble en-stemmig godkjent. 
 

   Andre møter 

   Ingen andre møter siden sist.  
   Steingrim kontakter Område-prosjektet  
   før neste møte. 
 

   Avis-utklipp 

   Tove hadde med avis-utklipp  
   om den nye 10 krone-mynten. 
   Alle syntes den likner for mye på krone-stykket.  
 

   Beskjeder og informasjon  

   Beskjed fra Pim om at møte-datoene er greie. 
   Vi kan bruke møte-rommet og te-kjøkkenet, 
   samt kopi-maskinen. 
   
   På neste møte 

   tar alle med artikler de synes er spennende 
   fra Budstikka mandag 2. oktober 1995. 
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   Brev til gruppen 

   Vi har fått referat fra styremøte i FFO Bærum 22. august 1995 
   og fra Funksjonshemmedes-dag 26. august 1995. 
  
   Invitasjon fra epilepsi-foreningen  
   til kurs om epilepsi-medikamenter. 

    

   Kontakt med samarbeids-partnere 

   Sak fra Bruker-rådet i "KLUBBEN". 
   Se sak nr. 10/95 SAMARBEID MED BRUKER-RÅDET.  
____________________________________________________________________
____ 

 

 

 05/95 KOMMUNE- OG FYLKESTINGVALGET 1995 

   -  Vanskelig å vite hvem en skulle levere valg-kortet til 
   -  Vanskelig å få oversikt over parti-listene, 
      alt for mange på en gang. 
   -  Vanskelig å lese sort på blått 
      (Informasjonen om fylkesting-valget). 
   -  Ikke så lett å se hvem som var valg-hjelpere 
 

 Vedtak: Lars Ole sender en rapport til valg-styret. 

 

 

 

 

 07/95 BROSJYRE OM RGB 

   Lars Ole har ikke fått laget noe forslag ennå. 
 

 Vedtak: Saken utsettes. 

 

 

 

 

 08/95 TILSYNS-UTVALG 

   Vi er enige om at det bør opprettes et tilsyns-utvalg  
   i Bærum kommune. 
   Vi sender et brev til Torill Heggen 
   hvor vi forteller at vi er enig i det hun sier i artikkelen  
   i Budstikka 7. august 1995.     

  

 Vedtak: Lars Ole sender brevet. 
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 03/94 TILRETTELEGGING AV SANDVIKA 

   BUSS- OG TOG-STASJON 

   Ønske om møte med Jansen. 
   Rene møter på vegne av gruppen. 
     

 Vedtak: Vi sender brevet til Jansen  
   og ber om et møte (Vedlegg 1-38).   
 
 
 
 

 01/95 DET NYE BEKKESTUA-SENTERET    

   Lars Ole har snakket med FFO  
   og kommet frem til at vi bør ha et møte med Jansen. 
   Per møter på vegne av gruppen. 
 

 Vedtak: Vi sender brevet til Jansen  
   og ber om et møte (Vedlegg 1-38). 
 
 
 
 

 06/95 BRUK AV ANDRES PENGER 

   Lars Ole har snakket med Helge Tyrholm, Stabekk distrikt 
   og Per Magne Pedersen, kommunal-direktør helse og sosial. 
   Saken er ikke politisk ferdig-behandlet.     
  

 Vedtak: Vi venter på svar nærmere jul. 
    
 
 
 

 09/95 HVORDAN KAN MØTE-ROMMET BRUKES? 

   Rene lurer på om han kan få nøkkel til KLUBBEN  
   for å låse seg inn på møte-rommet  
   og jobbe med saker. 
 

 Vedtak: Vi ber om at Pim på neste møte 
   sier noe om planene for møterommet 
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  10/95  SAMARBEID MED BRUKER-RÅDET 
   Enighet i gruppen  
   om at det hadde vært fint om bruker-rådet  
   kunne komme på neste møte   
   søndag 15. oktober kl. 18.00 til 21.00.    
   Vi snakket ikke så mye om hvilke saker 
   vi kan samarbeide om, 
   men sak 17/94 er viktig. 
 

 Vedtak: Alle er enige om at bruker-rådet inviteres til neste møte. 
   Per har ansvaret for å informere bruker-rådet om dette. 
 
 
 
 

 17/94 LEDSAGER-TJENESTE 

   Vi gikk igjennom det som Rene har skrevet (vedlegg 2-38). 
   

 Vedtak: Saken tas opp på neste møte 
   sammen med bruker-rådet. 
 
 
 
 

 04/95 FRI FRA ARBEID 

   Enighet i gruppen om at medlemmene bør ha fri med lønn 
   i forbindelse med møte-virksomheten i RGB.    
    

 Vedtak: Lars Ole sender et svar-brev til Torhild Aas  
   på vegne av Per og Tove. 
 
 

   EVENTUELT  

   Video om biblioteket 
   Videoen blir vist når den er ferdig. 
    

   Møte og møteleder-liste 
   Lister for høsten 1995 er sendt ut. 
 
   Steingrim har fått nye adresse: Hellesvingen 66, U-2. 
   Per har nå samme arbeids-adresse som Tove. 


