VALKRETS 2.

Sonja Calais van Stokkom, 86 år, Uppsala
Medlem i DHR-avdelningen i Uppsala-Knivsta.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: ordförande DHR avd. Uppsala-Knivsta,
kassör och sekr. i DHR Uppsala läns distrikt.
Min hjärtefråga inom DHR är: tillgängligheten och jämställdheten.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Medlem sedan 1957. Aktiv sedan 1971. Satt i
förbundsstyrelsen 1975-1996.

Lars Elgh, 64 år, Köping
(presentation saknas)

Marica Henriksson, 46 år, Sundsvall
Medlem i DHR-avdelningen i Sundsvall/Timrå
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Ledamot i Distrikt Västernorrland
Min hjärtefråga inom DHR är: Arbetsmarknad och försörjning, Tillgänglighet och
användbarhet samt Hjälpmedel och habilitering/rehabilitering
Övrigt jag vill berätta om mig själv:
Jag arbetar mycket för samverkan mellan individer och verksamheter med målet att
det finns aktivitet och meningsfullhet för alla, oavsett. Vi är alla unika och med en
önskan om att finna individens drömmar så tror jag att drivkraften i samhället och
enskilt kan tas tillvara på. Grundare till Friskhuset Mitt som är ett arbetsintegrerande
socialt företag som säljer hjälpmedel och friskvårdsprodukter.

Monica Klaussen, 58 år, Hofors
Medlem i DHR-avdelningen i Hofors Torsåker.
Jag är anhörig till person med funktionsnedsättning.
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Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Är revisor i avdelningen, (och har varit det
många år).
Min hjärtefråga inom DHR är: tillgänglighet och användbarhet, som även är en
demokratisk fråga, alla ska ha samma möjligheter att utnyttja, använda och kunna få
vara synliga i alla samhällets miljöer och lokaler. Bemötande är också mycket viktig
fråga, något för alla att tänka på. Alla människors lika värde, att vi alla är en tillgång
och behövs utifrån våra förutsättningar och förmågor är för mig självklart.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Jag är en kreativ och envis Specialpedagog som
nu jobbar på gymnasiet med barn i behov av särskilt stöd. Jag stöttar barnen/eleverna
med det de behöver utifrån deras förutsättningar, möjligheter och behov att få lyckas
och utvecklas i sitt lärande och som människa. Jag har fyra vuxna barn och två
barnbarn och vi har alla ett stort natur- och djurintresse.

Nina Stattin, 35 år, Sundsvall
Medlem i DHR-avdelningen i Sundsvall.
Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR : Styrelsen Sundsvalls förening.
Framtidsgruppen
Min hjärtefråga inom DHR är Tillgänglighet, Jämlikhet
Övrigt jag vill berätta om mig själv:
Jag är 36 år med en positiv livssyn. Har Reumatism sedan 1-års ålder. Engagerad i
Reumatikerförbundet med forskningsfrågor. Kämpar för ett jämställt samhälle
oavsett funktionshinder.

Tommy Tjernström, 63 år, Sidensjö
Medlem i DHR-avdelningen i Örnsköldsvik.
Jag har ingen funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: ordförande i Västernorrland.
Min hjärtefråga inom DHR: tillgänglighet

Lars-Göran Wadén, 45 år, Gävle
Medlem i DHR-avdelningen i Gävle.
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Jag har nedsatt rörelseförmåga.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Vice ordförande i Gävleavdelningen. Vice
ordförande i Gävleborgsdistriktet. Ledamot i Boverket, Kulturrådet och
Riksantikvarieämbetets samråd med funktionshinderrörelsen på uppdrag av DHR.
Ledamot i Norrbacka Eugeniastiftelsen. Ledamot i ABFs studiekommitté och
ersättare i ABFs förbundsstyrelse.
Min hjärtefråga inom DHR är: Tillgänglighet- och bemötandefrågor.
Övrigt jag vill berätta om mig själv: Jag engagerar mig ständigt i
funktionshinderpolitik men säger sällan att jag arbetar med funktionshinderfrågor.
Det jag gör handlar om att alla människor ska ges förutsättningar att leva det liv man
vill leva – det handlar om mänskliga rättigheter.

Emma Wahlström, 33 år, Gävle
Medlem i DHR-avdelningen i Gävle.
Jag har annan funktionsnedsättning.
Eventuella förtroendeuppdrag i DHR: Sekreterare i DHR Gävle.
Min hjärtefråga inom DHR är lika villkor för alla med funktionsnedsättning (tillgång
till assistans, hjälpmedel o.s.v.).
Övrigt jag vill berätta om mig själv:
Har en synskada som på sitt sätt orsakar ett rörelsehinder i samhället. För ett
fungerande anpassat samhälle måste vi samarbeta inom föreningarna för bästa
resultat och lika villkor för alla oavsett funktionsnedsättning.
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