Referat fra møte i RGB nr. 394

R

G
Bærum

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

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.394

Referat fra 28. januar 2014
Tilstede:

John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Tove Kjevik, Cora Maria Galucio, Cecilie Dahl,
og Erik Songstad,
Ikke tilstede:
Nicholas Andrè Sørlie og Jacob Sverdrup
Møte-leder:
Cora Maria Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted:
”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Ingen
Vedlegg:
1/394 Saksliste til SAR-møtet 25. februar 2014
2/394 Hjelpe-ark til sak 1 på SAR-møter

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyheter.

Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon.

Brev til gruppen
Ingen brev.
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@

E-post
Vi har fått et spørsmål fra BKA-rådet
om å komme med kommentarer og innspill
til en spørre-undersøkelse de skal denne våren.

Vedtak:

Vi vil gjerne gjøre det
og lager en egen sak.

Internett, hjemmeside og Facebook
ULFs formann skriver på ulf.dk
at det tar alt for lang tid å svar på
en klage på et vedtak om hjelp.
Det kan ta opp til 7 måneder
og i denne tiden får man ikke den hjelpen man trenger.
Hvordan er dette i Norge?
Alle sjekker med sine hovedkontakter.

Hjemmesiden vår er på vei tilbake.
I løpet av to uker regner vi med at alt er på plass igjen.

Vi må legge ting ut på Facebook av og til,
hvis ikke får vi ikke flere venner.

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
På førstkommende SAR-møte 25. februar,
starter møtet i Løkkeåsveien 2.
Alle tar med mat-pakke til denne dagen.
Vi har laget saksliste til SAR-møtet (se vedlegg 1/394)
og et hjelpeark (se vedlegg 2/394)
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SAKER
05/10

FN-KONVENSJONEN
Utsatt.

Vedtak:

Cecilie gjennomgår artikkel 27 på møte nr. 395.

01/13

RGB FYLLER 20 ÅR
Forslag at Cecilie og Gro sjekker med kommunen
om det er mulig med markering og utstilling i kommunegården
i slutten av mai 2014.
Vi har laget et eget ark med opplegget for markeringen.

Vedtak:

Cecilie avtaler med Gro om å sjekke innen neste møte.
Lars Ole kan være med som tilrettelegger
hvis det er ønske om det.

06/13

ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013
Utsatt.

Vedtak:

Alle rydder og sjekker permen sin til neste møte.
Se også igjennom referater for året 2013.
Vi begynner på års-rapporten på neste møte.

01/14

FOREDRAG FOR KS OG NOEN KOMMUNER

Vedtak:

Venter på svar fra Gerd om tidspunkt for innlegg.
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02/14

SKANDINAVISK SAMARBEID

Vedtak:

Grunden og ULF vil gjerne komme.
Fortsetter saken på neste møte.

03/14

BRUKER-UNDERSØKELSE BKA
Bærum kommunale arbeidssentre skal i løpet av våren 2014
sende ut en Brukerundersøkelse til alle arbeidstakere.
De ønsker innspill og kommentarer fra oss på undersøkelsen.

Vedtak:

Vi har sett på skjemaet.
Lars Ole sender svaret.

Godkjenning av referat nummer 394
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
Ingen saker.
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