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Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede

Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Fax: 22 23 00 15

      Nr.64
 

 

Referat fra 28. januar 1997 

 
 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Renne Hubertus, Anne Balstad og  
    Harald Kjeldsberg  
 Møteleder:  Anne Balstad 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Kl. 14-15 Claus Andersen fra EU-prosjektet og  
    kl. 15-17  Øivind Skjerve fra SV. 
 

 

 Faste punkter: 

  Godkjenning av referat nummer 63. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter 

  Ingen referat.  
 
 

  Brev til gruppen 

  Brev fra Sosial Dameklubber legat om  
  at de har tildelt RGB midler  
  for bruk til kurs og konferanser for gruppens medlemmer.  


 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen kontakt. 
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  Avis-utklipp 

  Ingen hadde med avis-utklipp. 
 
 

  Beskjeder og informasjon 

  Møtet om en måned  
  blir flyttet fra tirsdag 25.02 til onsdag 26.02.  
  Lars Ole skal på seminar. 
  
 

   ? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?   

  Hva vet utviklingshemmede om "Bærum 96"? 
  Renne har spurt to personer, men de visste ikke noe.   
  Harald har spurt tre personer, men de visste ikke noe. 
    
 

SAKER 

 

 12/95 TILGJENGELIGHET FOR  

   UTVIKLINGSHEMMEDE 

   Claus Andersen fortalte om EU-prosjektet. 
   Prosjektet skal handle om informasjon som ALLE kan forstå. 
   Claus samarbeider med Tor Endresen på SINTEF. 
   Arbeidet med å gjøre tog- og buss-terminalen i Sandvika  
   mer tilgjengelig  
   var ut-gangspunktet for EU-prosjektet. 
 
   Tre land skal samarbeide om  
   tilgjengelighet for funksjonshemmede. 
   Landene er England, Portugal og Norge. 
   England skal spesielt ta hensyn til blinde og svak-synte. 
   Portugal skal ta spesielt hensyn til døve. 
   Norge skal ta spesielt hensyn til eldre og utviklingshemmede. 
   EU-prosjektet har fått penger fra EU  
   så alt er klart for å starte opp. 
   Brukernes behov og kunnskap er viktig for prosjektet. 
   RGB blir kanskje bedt om å hjelpe til. 
 

 Vedtak: Vi venter på fore-spørsel og referat  
   om hvordan det går med prosjektet. 

 08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO 
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   Et av målene i prosjektet "Bruker-orientering 96"  
   er å lage bruker-avtaler med alle  
   som benytter seg av hjemme-baserte tjenester. 
 
   Hvordan ta vare på bruker-medvirkningen 
   når disse avtale skal lages? 
   Vi  ønsker et samarbeids-møte  
   så fort som mulig 
   for å finne ut hvordan samarbeids-avtaler skal ut-arbeides. 
 

 Vedtak: Lars Ole tar kontakt med Nina T. Høisether og  
   ber om et møte for å diskutere  
   utarbeidelse av samarbeids-avtaler.  
 
 

 09/96 KULTUR-KONFERANSE 1996 
   Anne fortalte: 
   Først fikk vi kaffe og kaker og  
   etter på traff jeg Jo Skjønberg som spilte filosofen Platon.  
   Så gikk vi inn i Platons hule og  
   der fikk vi en sten som vi skulle passe på.   
   Alle tenkte på et ord som ble skrevet på et papir og  
   hengt opp på veggen.   
 
 
 

 07/96 RIDE-SENTERET 

   Det er klart at det blir et ride-senter,  
   men det er ikke helt bestemt  
   hvor stort det skal være. 
 

 Vedtak: Vi av-venter sakens gang. 
 
 

 02/97 ARBEIDS-GRUPPE / REGA 

   Harald ønsker å starte en arbeids-gruppe 
   som kan være med på å lage aktiviteter på Emma Hjorth.  
   Harald mener det bør være 4-5 personer og 
   at den kan møtes en gang i måneden. 
 

 Vedtak: Lars Ole tar kontakt med Bård Kjetil Dahl  
   og inviterer han på neste møte. 
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EVENTUELT: Renne lurte på om vi har hørt noe fra Lions. 

    Svar:  Vi har ennå ikke hørt noe fra Lions. 
 
 
    I en artikkel i Bæringen nr. 17. januar 1997,   
    står det om at det skal være enklere å være miljø-vennlig. 
    Per ønsker at vi ser nærmere på denne saken. 
    (se vedlegg 1/64). 
 
 
    Per lurte på hvordan det går med Bjørne-huset og  
    oppstart av rådgivningsgruppe  
    i by-del St. Hanshaugen. kommune. 
 
 

    Politiker-stafetten 
    Det var hyggelig å ha Øivind Skjerve fra SV på besøk. 
    Han ønsker å utfordre Kari Langeland  
    sitter i formannskapet for Høyre 
    til å komme på vårt neste møte. 


