Referat fra møte i RGB nr. 501
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Referat fra 7. januar 2020
Tilstede:

Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad, Gro Sjønnesen og
Ikke tilstede:
Cora Galucio
Møte-leder:
Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted:
Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Mathilde
Neste møte:
21. januar
Vedlegg:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller andre nyheter.

Beskjeder og informasjon
Neste gang kommer de to studentene
Linn Martine og Adrian.
Alle er velkomne til Fagtorget i Asker kulturhus
torsdag 23. 13-19 og fredag 24. januar 13-16
for å lære mer om mestringsteknologi.
Se www.mtekforalle.no/adminfagtorget
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E-post og beskjeder
Fritidskalenderen for vinteren har kommet.
Vi har sendt et svar til Kai,
med et par spørsmål vi lurer på.

Internett, hjemmeside og Facebook
På ULF sine sider har de laget noe de kaller Mitt ULF liv.
Det handler om helse, diabetes, kosthold, økonomi, trening
og andre ting som er viktig for å ha et godt liv.

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
Neste SAR-møte er 25. februar.
Tilretteleggerne kommer på RGB-møte enten 21. januar
eller 4. februar fra kl. 14.00 til kl. 15.00.
Begynne i dag med saksliste.
Har også laget 3 spørsmål til Mentimter.
De handler om «Mindre sukker».

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd
Ingen andre referater siden siste møte.

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR.
Laget forslag til saksliste.
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Annet: Hva skal være tema på neste Tema-kveld?
Temaer fra Helsetilsynets veileder.
Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse - BPA.
Et annet forslag er Individuell plan - IP.
Vi jobber med saken.

Nordisk paraply
Intet nytt siden sist.

SAKER
07/18

Det gjelder livet – lettlest rapport
På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,
må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:

Fortsetter saken på neste møte.

01/19

Veileder Helsedirektoratet
Vi har snakket om at det hadde vært hyggelig
å spise middag sammen med noen av de andre fokusgruppene.
Derfor foreslår vi å møtes i Oslo en dag i mars.
Forslaget er fredag 13. mars 2020.

Vedtak:

Tilrettelegger tar kontakt med de andre fokusgruppene

03/19

Politiker-stafetten 2020
Mathilde ordner med rød stafett-pinne
og Frøydis og Merete besøker ordføreren.

Vedtak:

Vi fortsetter saken på neste møte
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05/19

Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»
Vi har sett på skjemaet og lager forslag til enklere tekst.
Vi har tatt kontakt med Tone Rokseth
og spurt om hun vil komme på neste SAR-møte.

Vedtak:

Vi fortsetter saken på neste møte

Godkjenning av referat nummer 501
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.

EVENTUELT
Lage årsrapport for 2019.
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