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      Nr. 94
 

 

 

Referat fra 8. september 1998 

 

 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg,     
    Renne Hubertus og Tove Kjevik.   
 Meldt forfall: Marianne Aasen og Anne Balstad har meldt fra-fall  
    på grunn av sykdom 
 Møteleder:  Lars Ole Bolneset 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 

 
 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 93. 

  Utsatt til neste møte. 
 
 

  Referat fra andres møter 

  Ingen referat. 
 
   

 Avis-utklipp 

  Ingen avis-utklipp.  
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 Beskjeder og informasjon 

   Vi har fått innstallert ISDN-linje 
  som gjør at vi kan koble oss opp på Internet  
  med en data-maskin.  
 
  Vi flytter alle høstens møte-datoer en uke, 
  fordi Hauger Verksted skal på tur 22. til 25. september. 
  Lars Ole lager en ny termin-liste. 
 
 

        Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
   
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen kontakt på grunn av sommer-ferie.     
 
 

 ☺ Annen informasjon   

  Ingen annen informasjon. 
 
 

 Ansvars-områder 

  Utsatt til neste møte. 
 
 
 
 
 

SAKER 

 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER 

   

 Vedtak: utsatt til neste møte. 
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 03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND 

   De som reiste var Per, Anne og Renne. 
   Lars Ole og May Britt var med som tolker.   
 
   RGB`s deltakere på verdens-kongressen  
   møtte ordføreren på hans kontor og  
   fortalte om turen.  
   Vi fikk kr. 5000.- ekstra til reise-kassen fra ordføreren. 
   Nå mangler vi bare kr. 10.000 for å dekke opp alle utgiftene. 
   Det er da ikke tatt med deltakernes eget utlegg på kr. 30.000.  
 
   Alle var enige om at det var en kjempe-spennende  
   å delta på Verdens-kongress. 
   Nærmere referat blir laget senere. 
 
   Forslag om å lage en tema-kveld på "KLUBBEN"  
   som en forberedelse til intervjuene  
   med Budstikka og Bæringen. 
 
   Vi møtes hjemme hos Anne på torsdag 17. september 
   og planlegger forelesningen om Verdens-kongressen. 
   Anne lager en enkel middag til oss. 
   De som kommer til Anne er Per, Renne, May Britt og Lars Ole. 
 

 Vedtak: RGB lager en tema-kveld i Løkkeåsveien 2  
   i samarbeid med "KLUBBEN".   
   På kvelden forteller vi om Verdens-kongressen  
   og om gruppens arbeid. 
 
 
 

 05/98 VERNE-PLEIER-STUDENT I PRAKSIS 

   En student fra Vernepleier-høgskolen i Akershus  
   ønsker å ha praksis i gruppen i høst-semesteret.  
   Studenten heter Anja Bjorøy (se vedlegg 1/94). 
   Hun kommer på neste møte  
   og da skal vi snakke mer om hva  
   hennes oppgaver skal være. 
 

 Vedtak: Vi ønsker studenten hjertelig velkommen. 
   
 


