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      Nr. 88
 

 

 

Referat fra 14. april 1998 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, Anne Balstad,  
    Marianne Aasen og Tove Kjevik.   
 Meldt forfall: Harald Kjeldsberg og Per Gulbrandsen. 
 Møteleder:  Marianne Aasen 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 

 
 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 87. 

  Anne begynner ikke i kantinen på Vernepleier-skolen  
  før mandag 20. april. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  Ingen referat. 
 
 

 Avis-utklipp 

  Ingen avis-utklipp.  
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 Beskjeder og informasjon 

  Tove syntes at medlemmene i gruppen  
  skal kjøpe noen blomster til Harald som ligger på sykehuset.   
  Det ble samlet inn kr. 20.- fra hver.   
  Lars Ole sørger for å kjøpe inn og levere blomstene til Harald. 
 
  Renne får data og internett i løpet av høsten 1998. 
     
  Oddny Eimstad som er daglig leder på Vernepleier-skolens kantine  
  vil hjelpe Anne med å søke om permisjon  
  i forbindelse med møter i RGB. 
 
 

        Brev til gruppen 

  Hyggelig brev fra Ellen Kirkås Bærum bibliotek  

  (Se sak 4/98 TEMA-TREFF og vedlegg 1/88). 
    
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen kontakt. 
 
  

 ☺ Annen informasjon   

  Intet spesielt. 
 
 
 

SAKER 

 

 06/97 ANSVARS-OMRÅDER  

   Forslag om at ansvars-områder  
   blir et eget fast punkt på sakslisten. 
 

 Tove  Tove har sjekket hjemme-siden til Bærum bibliotek. 
   Det står ikke noe om bok-treff for utviklingshemmede. 
   på hjemme-sidene. 
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 Anne  Anne vil ta kontakt med en av lederene på "KLUBBEN"  
   for å snakke om hva ansvars-området kan innebære. 
 

 Renne Tar kontakt med en av lederne i "KLUBBEN"  
   for å se nærmere på ansvars-området som skal handle om  
   medlemmenes rettigheter, brukermedvirkning og    
   medbestemmelse for medlemmene på "KLUBBEN" 
 

 Vedtak: Enighet om at ansvars-områder blir fast punkt. 
   Tove kontakter med Ellen Kirkås om bibliotekets hjemme-side. 
   Anne og Renne tar kontakt med en av lederne på "KLUBBEN". 
   Følge opp Per og Marianne på neste møte. 
 
 
 

 07/97 RGB SOM ET PROSJEKT 

   Det er avtalt et møte fredag 17. april kl. 12.30  
   med Trude Jerijervi som er informasjons-konsulent i BIOM 
   og data-ansvarlig i kommunen. 
   På møtet skal det diskuteres hvordan RGB  
   kan gå ut med informasjon om gruppens arbeid 
   på Internett. 
   Renne og Lars Ole drar på møtet. 
 
   Det er planlagt et møte med de ansvarlige i distriktene  
   for om mulig å finne frem til to personer/miljø-arbeidere 
   som kan være med i tilrettelegger-arbeidet for RGB.   
   Renne syntes at en representant fra RGB  
   skal være med på dette møtet.  
 
   Geir Aasgaard skal skrive ferdig saken  
   om å la RGB være et råd i kommunen  
   på lik linje med eldre-rådet, ungdomsrådet osv. 
   

 Vedtak: Vi arbeider videre med saken. 
 
 
   

 08/97 LØKKEÅSVEIEN 

   Intet nytt. 
 

 Vedtak: Saken utsettes. 
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 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER 

   Forslag om at RGB er gjester på Lunsj-Teater  
   torsdag 4. juni kl. 11.30 - 13.00.  
 

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
   Alle leser vedlegg 1/85 og sak 02/98 i referat 87  
   og tenker på spørsmålene.  
  
 
 

 03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND 

   Renne kan tenke seg å reise  
   og er intressert i å dekke deler av reisen selv.     
   Anne er også intressert. 
   Tove er ikke sikker. 
 

 Vedtak: Lars Ole lager forslag til søknad om  
   penger til å dekke reise-utgifter. 
   Søkanden skal sendes til BIOM v/kommunal-direktøren. 
 
 
 

 04/98 TEMA-TREFF 

   Ellen Kirkaas skal arrangere Tema-Treff på biblioteket. 
   Hun ber oss om å komme med forslag til tema  
   (se vedlegg 1/88). 
   Vi kom frem til to forslag:   
   - Sex og samliv, litt om det å leve/bo sammen. 
   - Forskjellige dyre-arter. 
 

 Vedtak: Tove sender forslagene med e-post til Ellen Kirkaas. 
 
 
 

EVENTUELT 

Nytt medlem i gruppen. 
John Harald har spurt om å få være med i gruppen. 
Han blir invitert på et møte før sommeren  
for å se hvordan RGB arbeider. 


