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Referat fra 25. februar 2014
Tilstede:

John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Tove Kjevik, Nicholas Andrè Sørlie, Cecilie Dahl,
Jacob Sverdrup og Erik Songstad,
Ikke tilstede:
Cora Maria Galucio
Møte-leder:
Nicholas Andrè Sørlie
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted:
Løkkeåsveien 2
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 12.30 SAR fra 12.30 til 15.00
Besøk:
Ingen
Vedlegg:

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

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp, men vi så på Martes tale på Eidsvoll
i forbindelse med grunnlovs-jubileet.

Beskjeder og informasjon
Forespørsel fra Levrestien om besøk til oss
av to vernepleier-studenter i praksis.
De er velkomne, men ikke før 25.mars.

Brev til gruppen
Ingen brev.
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Får ikke sjekket epost fra Løkkeåsveien.
Lars Ole sjekker postkassen før neste møte,
for å se om det er noe der som må gjøres noe med.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har passert 200 likere på vår Facebookside.
Roar som jobber på Ramma var nummer 200.
Hjemmesiden vår er på vei tilbake.
I løpet av to uker regner vi med at alt er på plass igjen.
På SORs sider kan vi lese om Arbeids- og sosialkomiteens
innstilling til Stortinget
om meldingen som kom før sommeren i 2013.
SOR skriver:
Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget går inn for
at det skal opprettes et bredt sammensatt utvalg
som skal foreslå egnede og konkrete tiltak
som styrker personer med utviklingshemming
sine grunnleggende rettigheter til autonomi,
privatliv, familieliv og samfunnsdeltakelse.
Rettssikkerhet, økonomi og styringssystem
som sikrer at nasjonale politiske mål innfris.

Godkjenning av referat nummer 396
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Deles ut på neste møtet.

EVENTUELT
Ingen saker.
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