Referat fra et «Mini-møte» i RAG for «alor Norge»
Tid; 10.09.2019 kl 18-19 ved Grand Terminus hotell, Bergen
Tilstede: Else Kristin, Paul, Nina og Ingunn. (Møte ble avholdt i forbindelse med at mange
RAG-folk var i Bergen tilknytta Kompetansesentersamlingen)
Saker:

Til avklaring/
oppfølging:

Befaring av lokalene for alor Norge samlingen i 2020
Else Kristin tok oss med på omvisning hvor vi fikk sett lokalene. Lokale er
store, luftig med god plass og stort mingle-område, samt fint uteområde til
disp. Hotellet ligger et steinkast unna Bystasjonen hvor Bybanen stopper.
ElseK har reservert møtelokalene og x antall rom for overnatting. KoRus
Bergen har god avtale med hotellet og tilbud på pakketilbud (dagpakker x 2
ElseK
+ overnatting + middag) tas den 14.11.2019
Noen - litt lange tanker - for alor Norge samlingen
Det ble ikke så mange og så lange tanker men det kom forslag om at en
byvandring med guiding av Erik Iversen (pensjonert KoRus ansatt) kunne
være aktuelt.
Else K hører litt med Erik
ElseK
Saker/saksliste til møte i RAG den 14.11.2019
Hovedsaken for møte i november blir evaluering – og gjennomgang av
tilbakemeldingene fra alor Norge samlingen i 2019 samt starte planlegging
av form og innhold for samlingen i 2020. Vi tar også med saker som;
- nettsiden mm
- møteplan
Ingunn
- eventuelt.
→Saksliste kommer 
Evt
Kan KoRus og Akan samarbeide enda mer? Paul tok opp denne
spørsmålstillingen i forbindelse med kommunesammenslåinger og behovet
kommunene gjerne har ved opprettelse av – blåse liv i – akan utvalg. Vi ser
Paul
på muligheten for å drøfte dette videre på RAG møte i november.
Henvendelse til «alor» vedrørende innlegg/foredrag innen inkludering.
Ingunn har mottatt henvendelse pr telefon som vil komme som
mailhenvendelse. Hvordan kan vi møte/behandle henvendelser som kommer
til «alor nasjonalt». Denne henvendelsen kan være aktuell å se på sammen.
Ingunn

I pennen av Ingunn den 13.09.2019

