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Nr.429

Referat fra 8. september 2015
Tilstede:

Ikke tilstede:
Møte-leder:
Tilretteleggere:
Sted:
Tidspunkt:
Besøk:
Vedlegg:

Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen,
Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen
og Tove Kjevik
John-Harald Wangen
Lars Ole Bolneset
Emma Hjorthsvei 74
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Ingen
Ingen

Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på møte med Arba.
Se ”Ingenting om oss, uten oss”.

Avis-utklipp og andre nyheter
31.8 skriver Budstikka om marked på Wøyen gård.

Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten er kommet.
Petter som jobber for NFU vil gjerne komme på besøk.
Han kan få komme 6. oktober.

Brev til gruppen
Ingen brev.
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@

E-post
E-post fra Kaj i Tilrettelagt fritid, Jon Fjelstad i Arba,
Brobygger-Ligaen, BKA-rådet og Laila fra NAKU.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har vært innom alle de faste sidene vi ser på.
VI fant to saker som vi la ut på Facebook.

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
Vi har sett på BKA-rådets referat fra møte 28. august.
De er i gang med å forberede seg
til Bærums-konferansen om mobbing til våren 2016 – kjempebra.
Kanskje noe fra brukerundersøkelsen
vil bli presentert på SAR-møtet.
Cora skal dele ut brosjyrer om seksuelle overgrep.
Minne om saker til referansegruppen.

Konferanse om mobbing
Vi mangler fortsatt svar fra noen brukerråd.

Brukerråd på Arba og Aurora
Cecilie og Gro blir med på besøk til Arba 9. oktober.
Vi vil fortelle om vårt arbeid og annet brukerrådsarbeid i BK.
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SAKER
02/14

SKANDINAVISK SAMARBEID
Grunden har gitt beskjed om
at de regner med at det blir utgifter på kr. 1000.for hvert av landene som deltar.

Vedtak:

Mer informasjon kommer senere.

08/14

BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING
Vi har ikke hørt noe fra Sandra Lyng
som vi tok kontakt med på siste møte.
Cecilie tar på nytt kontakt og prøver å få et svar.
Et alternativ er Morten Harket.
Det er mange oppgaver i forbindelse med en konferanse.
John-Harald tar kontakt med NFU,
sentralt og lokalt
og inviterer de med på konferansen.
Hvilke gjester kan det være aktuelt å invitere?
Gjøvik, Eidsberg, Grunden, ULF, BBL, NAKU og SOR.
Er det noen vi har glemt?
Ordne med mat og drikke.
Ordne med sal, møterom og rydde-gjeng.
Ordne med program og informasjon.
Registrer deltakere.
Forelesere og talere.
Skal vi be ordføreren åpne konferansen?
Lage liste over hvem som ønsker å si noe.
Diverse oppgaver som presse, gaver osv.

Vedtak:

Vi må få med flere til å lage konferanse.
Tar det opp på SAR-møtet 22. september.
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02/15

GJØVIK KOMMUNE
Toget går fra Sandvika 06.37.
Vi møtes kl. 06.25.
Lars Ole henter Erik kl. 06.10.
Erik og Cecilie har fått programmet med punkter.
De forbereder seg
og tenker på hva som har vært vanskelig
og hva som har tatt tid
å gjøre eller lære.

Vedtak:

Cecilie og Erik forbereder seg.

Godkjenning av referat nummer 429
Referatet ble godkjent.

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

EVENTUELT
Ingen saker
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