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Nr.425

Referat fra 2. juni 2015
Tilstede:

Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad
og Cora Maria Galucio
Ikke tilstede:
John-Harald Wangen og Cecilie Dahl
Møte-leder:
Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted:
Emma Hjorthsvei
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Rikke og Lene fra BKA-rådet kl. 10.00 til kl. 11.30
Vedlegg:
Referat fra SAR-møtet 19. mai 2015

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter eller konferanser siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen nyheter.

Beskjeder og informasjon
Vi starter opp igjen 11. august 2015.

Brev til gruppen
Ingen brev.
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E-post
Fått to e-poster fra BKA-rådet.
Den ene handler om informasjon om allmøter
og den andre er referat fra møte 21. mai.

Internett, hjemmeside og Facebook
Intet spesielt denne gangen.

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
Gjort ferdig referatet fra SAR-møtet
og lagt det ved dagens referat.
Planlagt sommer-avslutning 16. juni på Emma kafe
kl. 12.30 til kl.14.30
Vi invitere studentene til å komme
og fortelle hvordan det har oppgaven.
Tove presenterer de.
Brosjyre om seksuelle overgrep og dele ut.
Cora forteller om brosjyre og deler den ut.
Cora og Steinar bestiller 500 brosjyrer.
Aktiv Spaniaferie – Erik forteller.
Minne om saker til referansegruppen.
Steinar legger frem denne saken.
Vi ønsker å invitere Morten S, Anne Kristin G og Bente M. E.
Vi sender de en e-post.
Underholdning
Vi lager spørsmål på en skal fra 1-10 på neste møte.
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BKA-rådet
Rikke og Lene er på besøk i dag
for å se om det er ting vi gjør som de kan bruke.
De vil gjerne se på hvordan vi jobber med sakene.
Det er 6 medlemmer i BKA-rådet
og inntil 5 tilretteleggere.

Konferanse om mobbing
Vi mangler fortsatt svar fra noen brukerråd.
Vi lager en samlet oversikt
og legger den frem på sommer-avslutningen.
Vi tar opp spørsmålet om kjendis på sommeravslutningen.

Brukerråd på Arba og Aurora
Lars Ole har tatt kontakt med Tage Gam på Arba.
Han skulle sjekke hva som var praksis,
før vi lager avtale om et nytt møte.

Fremmøte
På siste SAR-møte var det mange som ikke kom
og ingen som ga beskjed om at de ikke kom.
Vi forventer en skjerpings til høsten
og vil sende ut en påminnelse 14 dager i forveien,
I tillegg til at saks-listen sendes ut 4 uker i forveien.

Side - 3

Referat fra møte i RGB nr. 425

SAKER

02/14

SKANDINAVISK SAMARBEID
Det er ikke avklart med hensyn til hvilke datoer det blir til høsten,
men forslaget er en gang i uke 40.
Temaer for samlingen er skole og utdanning.

Vedtak:

Kommer tilbake med mer informasjon senere.

08/14

BÆRUM-KONFERANSEN
Hvis vi ikke klarer å få ta i penger til høsten,
må vi utsette konferansen til 2016.

Vedtak:

Fortsetter saken på neste møte.

04/15

REFERANSE-GRUPPEN
Ble informert om på siste SAR-møte.
Neste møte er torsdag 17. september 2015.
Siste møte er torsdag 10. desember,
samt et oppsummeringsmøte i 2016.

Vedtak:

Steinar ber folk om å komme med innspill.
Tas opp på sommer-avslutningen.
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Godkjenning av referat nummer 425
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Sendt ut sammen med dette referatet.

EVENTUELT
Møteplan for høsten.
oppstart er bestemt.
Lage møteliste på neste møte.
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