BA – rådet:
Referat fra BA-rådsmøtet 16.12.21

Tilstede: Petter, Martin S.E,Håkon, Cora,
Ikke til-stede: Markus
Møte-leder:
Martin S.E. og Amy (siden møte var på Teams)
Tilretteleggere: Amy, Lene
Referat:
Amy
Sted:
Teams
Tidspunkt:Kl. 12.30 til kl. 13.30.
Vedlegg:

Ingen

Neste møte:

Torsdag 3.2 på Rud Møterommet

FASTE PUNKTER:
Gjennomlesing av referat fra forrige møte.
Referatet ble godkjent.
REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER
SAR møte 23.11.21. Håkon fortalte fra møtet.
AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER
Ikke gått gjennom.
BESKJEDER OG INFORMASJON
E-POST BA – RÅDET
Ingen e-post.
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Sak 1
Saker som følges opp fra forrige gang:
Kildesortering: Er plakatene som skal henges over søplekassene hengt
opp? Flere var usikre på det. Amy sjekker med de ulike stedene.
Arbeidstakerundersøkelsen
Amy takket BA rådet for gode innspill. Undersøkelsen er nå avsluttet. Vi
har ikke fått laget en oppsummering enda. Hvis den blir klar til neste BAråds møte så presenterer vi den da.
Besøk av Brukerrådet i Sarpsborg?
Brukerrådet i Sarpsborg har ikke startet opp ennå og venter med besøk
til de er klare og smittesituasjonen tillater det.
Sak 2
SAR-møte. Ble holdt 23.11, Haakon møtte fra BA rådet. Han fortalte fra
møtet. Det er laget et årshjul med møtene som sendes med dette
referatet.
Sak 3
Møteplan
Amy la frem forslag til møteplan neste år. Noen møter var satt opp på
onsdager og vi justerte det til torsdager. Det er lagt opp til møter
annenhver måned, og møter før SAR møtene. Så BA rådet eventuelt kan
ta opp saker fra BA rådet i SAR møte.
Sak 4
Eventuelt
Det er litt uklart hvem som er rådsmedlemmer. Emma trenger en
representant til. Martin og Haakon undersøker. Rud mangler to. Amy
sjekker opp dette.
Det er flere nye og kanskje andre som ikke vet helt hva BA rådet er og
hva man jobber med der. Det ble bestemt at rådet skal lage en
presentasjon som man kan reise rundt og holde på hvert enkelt sted når
smittesituasjonen er slik at vi kan gjøre det. Vi begynner å jobbe med
dette på første møte etter jul. Det kan også være lurt å lage en skriftlig
informasjon som vi kan dele ut eller henge opp.
Neste BA-rådsmøte:
Torsdag 3.2.2022 klokken 12.30 på Rud (hvis smitten tillater det)
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BA-Rådet

Rådet ble startet i 2005 og består av arbeidstakere fra alle arbeidssteder
i Bærum arbeidssenter: Wøyen, Rud, Peka (Personalkantinen) og
Emma.
Medlemmer:
Navn
Martin

Verv/sted
Leder, Emma

Mobil
anonymisert

Mail
anonymisert

Haakon

anonymisert

anonymisert

Cora

Nestleder,
Emma
Wøyen

Petter
Marcus

Peka
Wøyen

anonymisert
anonymisert

BA-Rådsmøte:
Møtene er på Rud fra klokken 12.30 til 14.30 Møteleder kommer en halv
time før, kl. 12.00, for å sette på kaffe og finne frem kopper.
Arbeidssentrene lokalt ordner evt. transport til/fra møtet
Om man ikke kan stille på møter er det viktig å gi beskjed.
Gi også beskjed til Martin som er leder av BA-rådet.
Viktig at de som skal være med på SAR-møtene blir hentet av
Oslo Taxibuss AS i Sandvika eller kommer seg derfra på egenhånd etter
møtet.
Permen for BA-Rådet skal ligge på møterommet på Rud. Det siste
referatet skal settes inn i permen av den som skal lede møtet.
TA KONTAKT MED BA-RÅDET:
baraadet@baerum.kommune.no
Nettside: https://vikanda.no/baraadet/
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