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      Nr.54
 

 

Referat fra 4. juni 1996 

 
 Tilstede:  Per, Tove, Harald og Renne 

 Møteleder:  Tove 
 Referent:  Lars Ole 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  kl.13.30 til kl. 16.30 
 

 

 Faste punkter: 

  Godkjenning av referat nummer 53. 

  Referatet ble godkjent. 
 

  Referat fra andre møter 

  Lars Ole har vært på møte  
  med kommunal-direktøren for KKF 
  om sak 12/95.  
 
  I referatet fra møte i komite for arbeid og fritid 
  fra tirsdag 14. mai 
  blir det i sak 13/96 SANDVIKA SENTRUM 
  anbefalt at RGB kontaktes 
  med tanke på utarbeidelse av skilt i Sandvika. 
    
 

  Avis-utklipp 

  Per hadde med utklipp fra Bæringen nr.7. 
  Han lurer på om utbyggingen i Sandvika Vest 
  tar hensyn til tilgjengelighet for utviklingshemmede.    
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  Beskjeder og informasjon 

  Avslutning for vår-semesteret 
  blir mandag 10. juni etter arbeidstid. 
  Stedet blir hjemme hos Lars Ole i Oslo. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Nytt brev fra Anett Fritzen på Hauger Verksted A/S  
  om tid for møtene til høsten. 
  Se sak 04/95. 
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Intet spesielt.  
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av? 

  Renne har fått en ny beboer i boligen sin. 
  Den nye beboeren er opptatt av idrett.   
 

 
 
SAKER 

 

 08/95 TILSYNS-UTVALG 

   Lars Ole har vært i kontakt med  
   Kommunal-direktøren for Helse og sosial  
   som er prosjekt-leder 
   for det videre arbeidet  
   med opprettelse av tilsyns-utvalg. 
   Vi ønsker å vite hvordan utviklingshemmede 
   skal informeres om tilsyns-utvalget 
   og hvordan utvalget kan kontaktes.  
 

 Vedtak: Vi avventer svar fra kommunal-direktøren. 
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 04/95 FRI FRA ARBEID 

   Tove leste opp brevet fra Anette Fritzen. 
   Vi er enige om å flytte møte-tiden 
   for å imøtekomme ønsket fra Hauger Verksted A/S 
     

 Vedtak: Møtene til høsten blir fra kl. 14.00 til kl. 17.00.   
        

 

 

 07/96 IDEDUGNAD OM RIDE-SENTERET  
   Harald skal snakke med Ellen Johansen  
   fra Emma Hjorths Venner. 
 

 Vedtak: Harald ringer Ellen og  
   snakker med henne om referatet  
   og om det er noe RGB bør gjøre med saken. 
   Utsettes. 
 
 
 

 12/95 TILGJENGELIGHET  

   FOR UTVIKLINGSHEMMEDE 

   Referat fra møtet med kommunal-direktøren. 
   Vi leste side 5 i prosjekt-beskrivelsen.      
 

 Vedtak: Fortsetter på neste møte. 
 
 
 

 06/96 SEMINAR OM ARBEIDET MED REFORMEN 

    Vi har fått referat fra seminaret 
   og en lapp med hilsen fra Bodil. 
 

 Vedtak: Se på video er utsatt til neste møte. 
 
 
 

 EVENTUELT  

 Dato for når vi skal starte til høsten, 
 bestemmer vi på avslutningen. 


