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Referat fra 8. oktober 2013
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik, 

Cora Maria Galucio, Erik Songstad og
Gro Kristine Sjønnesen 

Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth 
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Nicholas Andrè Sørlie
Vedlegg: 1/387  Referat fra SAR-møte 24. september

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Intet nytt.

Avis-utklipp og andre nyheter
Steinar har med et utklipp fra Budstikka 28. september.
Der står det at LUPE har sendt et åpent brev 
til kommunens politikere og adminitrasjon.  
Brevet handler om utbygging på Emma Hjorth.

Vi har ikke fått noe informasjon om saken 
og synes det er rart at vi ikke er blitt tatt med på råd.
RGB har tidligere blitt tatt med på råd i slike saker.

RGB ble opprettet for over 20 år siden 
for å gi politikere og administrasjon råd 
og for at utviklingshemmedes stemme skulle bli hørt.
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Beskjeder og informasjon
FUS-møtet er flyttet til mandag 14. oktober.
Teaterstykket ”Styrtet engel” – går frem til 14. november.

Høstens plan for forelesninger for vernepleier-studenter
på høgskolen i Oslo og Akershus:

Torsdag 31. oktober drar Tove, Cecilie og Nick (ekstra) til Sandvika
Mandag 4. november drar Erik, John-Harald og Cora (ekstra) til Kjeller.
Fredag 8. november drar Jacob Gro og Steinar (ekstra) til Kjeller. 
Vi har sendt 4 spørsmål til studentene som vi vil de skal svare på. 

Brev til gruppen
Ingen brev.

@ E-post
Svart på e-post fra Cecilie Håkonsen Sandness i BUF-dir.

Svart på e-post fra Randi Krogstad på HIOA.

Svart på e-post fra Gry-Lillian Nilsen om FUS-konferansen.

Internett, hjemmeside og Facebook

Riks-Grunden jobber med å lage flere foreninger.

NFU skriver om bruker-konferanse i Zagreb 
ordbanken og ”Detektiv Downs”.

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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Brukerråds-arbeid

Sett på referatet fra BKA-rådet 26. september.

Se egen sak for SAR.

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 24 på neste møte
hvis vi får tid.

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Vi har avtalt arbeids-møte hos Cecilie 
fra kl. 15.00 mandag 14. oktober.

Vi skal forberede tema 4 ”Sammen er vi sterkere …”

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet hos Cecilie.
Møtet er flyttet til 14. oktober.

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Vi så på bilder fra festen på Vinkel-gården 
fredag 27. september.

Alle synes festen var kjempe-bra.

Vi ber vår tilrettelegger om å ta kontakt med ordføreren
og hennes sekretær 
om markeringen av jubileet i kommunegården i januar 2014.

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Sosial_Inkludering/FN_konvensjonen_lettlest_og_forkortet_2012.pdf
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03/13 SAR-møte
Neste SAR-møte er 19. november.

Vedtak: Vi må lage saksliste på neste møte. 
Vi må også begynne å forberede arbeidsfordeling og saker.

Godkjenning av referat nummer 387
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT  

Oppdatert adresse-listen med nye medlemmer.

På vegne av gruppen, 
ønsket Cecilie Nick velkommen som medlem i RGB.

Venner – Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming.


