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Förslag till dag- och arbetsordning för DHRG:s årsmöte 2015-03-29
Observera! Detta är första dygnet med sommartid!
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Årsmötets öppnande och parentation
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Fastställande av röstlängd
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Frågan om årsmötets stadgeenliga 		
utlysande
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Fastställande av dag- och arbetsordning
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Val av
a) Mötesordförande och bisittare
b) Sekreterare
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Val av justerare och rösträknare
a) Två justerare
b) Fyra rösträknare
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Föredragning av verksamhetsberättelser
och årsbokslut, sidorna 6-14
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Revisionsberättelse
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a) Beslut om godkännande av 		
		 verksamhetsberättelser och årsbokslut
b) Beslut med anledning av årets 		
		resultat
10

14

Paus kl 15.00 – 15.30
Kaffe, kaka och frukt serveras

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
15

11

12

13
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Förslag från avdelningsstyrelsen och 		
revisorerna
a) Medlemsavgiften för år 2016 till DHR
Göteborgsavdelningen fastställs till
70 kronor
b) Förslag från revisorerna angående
arvode till styrelser, kommittéer,
nätverksledare och andra uppdrag som
valts av årsmöte, avdelningsmöte eller
avdelningsstyrelse:
105,- kronor per timma från och med
2015-04-01; max 735.- kronor per
dag, eller ersättning för inkomstbortfall
ersätts med faktisk kostnad mot
uppvisande av intyg från arbetsgivare.
Årlig uppräkning enligt index sker.
c) Bilersättning med 18,50 kronor per
mil, eller den av skattemyndigheten
beslutade skattefria ersättningen
d) Färdtjänst/kollektivtrafik: Faktisk
kostnad
e) Förslag från avdelningsstyrelsen
angående arvode till revisorerna:
Enligt punkterna b-d ovan

Anmälan av verksamhetsberättelser
a) Understödsstiftelsen, finns på mötet
b) Utvecklingsstiftelsen, finns på mötet
c) Viljans IF, sidan 15
d) Unga Rörelsehindrade, sidorna 16-21
Göteborgsfonden
a) Godkännande av
verksamhetsberättelsen, sidan 22
b) Godkännande av ekonomiska
berättelsen, sidan 23
c) Revisionsberättelsen
d) Beviljande av ansvarsfrihet
Fastställande av budget och 		
verksamhetsplaner
a) Verksamhetsplaner för 2015, sidorna
24-28
b) Budget för 2015, sidan 14

Motioner till årsmötet/förbundsmötet,
sidan 29

16

a) Fastställande av antal ledamöter och
ersättare i styrelsen
b) Fastställande av antal ombud till 		
		 DHR Region Västra Götalands
årsmöte
17

Val av avdelningsordförande för ett år,
fyllnadsval

18

Val, sidorna 32-33
a) Val av ledamöter till
avdelningsstyrelsen
Två ledamöter för två år
En ledamot för ett år, fyllnadsval
b) Val av ersättare till
avdelningsstyrelsen
En ersättare för två år

c) Revisorer
En ordinarie revisor för två år
En revisorssuppleant för ett år,
fyllnadsval
Val av auktoriserad revisor
d) Studiekommittén
En studieorganisatör för ett år
Två ordinarie ledamöter för ett år
En ersättare för ett år
e) Valberedningskommittén
Två ledamöter för ett år varav en
sammankallande
En ersättare för ett år
f ) Göteborgsfondens styrelse
En ordinarie ledamot för två år
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Övriga val
a) Medlemssociala kommittén
Tre ledamöter för ett år varav en
sammankallande
b) Möteskommittén
Tre ledamöter för ett år varav en
sammankallande
c) Resekommittén
Tre ledamöter för ett år varav en
sammankallande
d) Redaktionsråd
En ledamot för ett år
En ledamot utses av Unga
Rörelsehindrade
e) Café Väster
Två ledamöter för ett år varav en
sammankallande
f ) Flinka Fingrar
Två ledamöter för ett år varav en
sammankallande
g) Trivselbingo
Tre ledamöter för ett år varav en
sammankallande
h) Nätverksledare
Grå Pantrarna: En ledamot för ett år,
en biträdande för ett år
Hälso- och Sjukvård: Två ledamöter
för ett år varav en sammankallande
Lokala råden för
funktionshinderfrågor: Två ledamöter
för ett år varav en sammankallande
MåBra-gruppen/Smärtnätverket: En
ledamot för ett år
Nätverket” Livets Puzzel”: Två
ledamöter för ett år varav en
sammankallande
Nätverket Öppna Göteborg: En
ledamot för ett år

i) ABF:s studieråd för handikappade
Ett ordinarie ombud för ett år
En ersättare för ett år
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Val av ombud till DHR Region Västra
Götalands årsmöte 25 april 2015 i Borås
sidan 33

21

Övriga beredda frågor
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Årsmötets avslutande

Avtackning av avgående förtroendevalda

Årsmötet

hålls i Dalheimersalen, Dalheimers hus
Söndagen 29 mars 2015
kl 13.30 – 18.00
Observera!
Detta är första dygnet med sommartid!
Kl 15.00 – 15.30
Kaffe, kaka samt frukt serveras
Efter årsmötet serveras en buffé med rostbiff och
fransk potatissallad
Kaffe eller te med liten chokladbit
Eventuell specialkost meddelas vid anmälan!
Icke medlemmar betalar 200,- för fika och mat.
Betalas på plats.
Observera!
Eftersom vi får betala för det antal matportioner
som beställts förutsätter vi att du som anmält att du
vill äta verkligen också stannar kvar över måltiden.
Anmälan senast 23 mars till
Pia By, telefon 031-704 60 50
eller e-post pia.by@dhr.se

Du medlem som vill veta mer om
föreningens ekonomi är välkommen till

Ekonomimöte
inför årsmötet

Torsdagen 26 mars 2015 OBS! Ändrat datum!
kl 18 – 20
Lokal: Karl Johan, Dalheimers hus
Anmälan senast 23 mars till
Pia By, telefon 031-704 60 50
eller e-post pia.by@dhr.se
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Förtroendevalda 2014
Avdelningsstyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Ersättare
Revisor
Revisorssuppleant
Adjungerade
Unga Rörelsehindrade
Ekonomiansvarig
Verksamhetsledare

Elin Åkesson
Lars Lundström
Björn Falk
Marianne Gunnarsson
Emma Rodriguez
Lundström till och
med 2014-10-27
Maria Nordbladh
Karin Rindebro
Sven-Erik Bergqvist
Astrid Steen/Lisbet
Karlsdotter
Martin Ekman
Anita Näslund

Revisor
Revisorssuppleant
Adjungerade
Ekonomiansvarig

Karin Rindebro
Sven-Erik Bergqvist

Göteborgsfonden

Karl-Gustav Rosborg
Martin Ekman
Pia By
Karin Rindebro
Sven-Erik Bergqvist

Revisor
Revisorssuppleant

Medlemssociala kommittén
Sammankallande
Annika Pålsson
Maria Nordbladh
Rigmor Gustafsson
Möteskommittén
Sammankallande

Utskott och grupper

Verkställande utskottet
Ordförande
Vice ordförande
Adjungerade
Ekonomiansvarig
Verksamhetsledare
Personalutskott
Styrelsens personalrepr.
Verksamhetsledare

Elin Åkesson
Lars Lundström
Martin Ekman
Anita Näslund
Elin Åkesson
Anita Näslund

Resekommittén
Sammankallande
Studiekommittén
Studieorganisatör
Ersättare

Övriga styrelser,
kommittéer och nätverk
Understödsstiftelsen
Ordförande
Ledamöter

Revisor
Revisorssuppleant
Adjungerade
Ekonomiansvarig
Utvecklingsstiftelsen
Ordförande
Ledamöter
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Elin Åkesson
Tore Holm
Marianne Enoksson
Lars Lundström
Karl-Gustav Rosborg
Karin Rindebro
Sven-Erik Bergqvist
Martin Ekman
Elin Åkesson
Tore Holm
Marianne Enoksson
Lars Lundström
Karl-Gustav Rosborg

Martin Ekman

Maj-Britt Berglund
Anne-Lise Johansson;
avliden 2014-12-05
Helena Gustavsson
Martin Eliasson
Marianne Gunnarsson
Marianne Gunnarsson
Björn Falk
Gunnel Gewert
Cecilia Solberg

Valberedningskommittén
Sammankallande
Cecilia Solberg
Helena Gustavsson
Ersättare
Alexsandra Ernwall
Redaktionsråd
Utsedd av UR

Anna Ljungqvist
Kristina Kindberg/
Lisbet Karlsdotter

Nätverksledare
Flinka Fingrar
Sammankallande
Grå Pantrarna

Ingeborg Johansson
Gun Ekstorm
Gulli Kohlström

Hälso- och sjukvårdsnätverket
Sammankallande
Gulli Kohlström
Anna Ljungqvist
Lokala råd för funktionshinderfrågor
Karl-Gustav Rosborg
MåBra/Smärtnätverket

Marianne Gunnarsson

Nätverket ”Livets puzzel” Leif-Göran Josefsson
Therese Olsson
Nätverket Öppna Göteborg, ”NÖG”
Robert Kindberg
Trivselbingo
Sammankallande

Maj-Britt Berglund
Dagny Thorsson
Anne-Lise Johansson;
avliden 2014-12-05

Ombud vid Distriktsårsmötet
Ordinarie
Elin Åkesson
Ann Fischer de Verdier
Tore Holm
Marianne Enoksson
Cecilia Solberg
Martin Eliasson
Björn Falk
Karl-Gustav Rosborg
Therese Olsson
Krister Frank
Anna-Karin Johansson
Sven-Erik Bergqvist
Ulrika Bergqvist
Gunnel Gewert
Akbar Hosseini
Robert Kindberg
Ersättare
Marja Lindstedt
Jon Klarström
Linda Karlsson
Håkan Högberg
Jonas Andersson
Astrid Steen

Representation i externa organ

ABF:s Studieråd för
funktionshinderorganisationerna
Ordinarie ombud
Marianne Gunnarsson
Ersättare
Gunnel Gewert
Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor
Ordinarie
Robert Kindberg
Ersättare
Akbar Hosseini
Göteborgs råd för funktionshinderfrågor
Ordinarie
Robert Kindberg
Ersättare
Elin Åkesson
Självförvaltningsrådet, Dalheimers hus
Anita Näslund
Robert Kindberg

Lokala råden för funktionshinderfrågor
Angered
Ordinarie
Ersättare
Askim-Frölunda-Högsbo
Ordinarie
Ersättare
Centrum
Ordinarie
Ersättare
Lundby
Ordinarie
Ersättare
Majorna-Linné
Ordinarie
Ersättare
Norra Hisingen
Ordinarie
Ersättare
Västra Göteborg
Ordinarie
Ersättare
Västra Hisingen
Ordinarie
Ersättare
Örgryte-Härlanda
Ordinarie
Ersättare
Östra Göteborg
Ordinarie
Ersättare

Håkan Högberg
Linda Karlsson
Jeanette Ahlström
Nyberg
Marianne Gunnarsson
Wivan Carlsson
Robert Kindberg
Lisbeth Forsberg
Pär Jönsson
Akbar Hosseini
Ann Fischer de Verdier
Karl-Gustav Rosborg
Jonas Andersson
Gulli Kohlström
Håkan Högberg
Martin Ekman
Eva Benjaminsson
Cecilia Solberg
Martin Eliasson
Anita Näslund
Marianne Gunnarsson
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Göteborgsavdelningens verksamhetsberättelse 2014
Ännu ett arbetsår ligger bakom oss och styrelsen lämnar här en översiktlig redogörelse för de aktiviteter
som avdelningen bedrivit och deltagit i under året. Av
denna och nätverkens verksamhetsberättelser framgår
att verksamheten bedrivits i form av rättighetspolitiska och medlemssociala aktiviteter – till nytta och
glädje för våra medlemmar.

Inledning
Årsmöte
Söndagen den 30 mars hölls avdelningens årsmöte,
återigen under ledning av Peter Ohlsson, ABF. Sedvanliga förhandlingar genomfördes samt val till förtroendeuppdrag gjordes. 46 röstberättigade medlemmar deltog i årsmötet, som hölls i Dalheimersalen,
Dalheimers hus.
I samband med kaffepausen framförde
Teater Kattma två scener ur föreställningen ”Alla har
fel”.
Ekonomiträff
Inför årsmötet hölls onsdagen den 26 mars en ekonomiträff för de medlemmar som var särskilt intresserade av att ta del av årets ekonomiska utfall. Tiotalet
medlemmar deltog i mötet, som hölls i Karl Johan,
Dalheimers hus.
Avdelningsstyrelsen
Göteborgsavdelningens styrelse har under året haft
elva sammanträden. Till detta kommer drygt femtiotalet andra möten, till exempel VU, projektmöten,
arbetsmöten, möten i de båda stiftelserna och möten
med aktörer utanför avdelningen som hela eller delar
av styrelsen har deltagit i.

Medlemsmöten
Göteborgsavdelningen har under året, utöver årsmötet, haft två medlemsmöten. Det första hölls i januari
och nätverksledarna berättade om årets planerade
verksamhet. Det andra medlemsmötet hölls i november, då Marie Hav Lundkvist var inbjuden för att
berätta om sina upplevelser från tiden som aktiv gående företagskvinna till dagens situation med många
funktionsnedsättningar. Med glimten i ögat berättade
Marie om sina erfarenheter, med utgångspunkt i sin
bok ”Med rullstol i grönsakshissen”. Medlemsmötena
lockade cirka 25 deltagare vardera.
Kansliet
Under året har kansliets medarbetare fått nya e-postadresser och ligger numera under samma domänadress
som förbundet. Adresserna följer standarden förnamn.
efternamn@dhr.se Även adressen för den vanliga posten har ändrats. Postboxen är uppsagd och vår post går
numera via Dalheimers hus. Även vår fax är uppsagd.
Personal
Antalet anställda på kansliet har under året varit sex
personer, motsvarande 4,75 heltidstjänster. En av
tjänsterna är en projektanställning på halvtid under
tre år och ytterligare en deltidstjänst har under året
varit knuten till projektet Din vardag – Vår politik.
Dessutom har vi en behovsanställd ekonomiansvarig
i en controllerfunktion. Den tidigare anställde ekonomihandläggaren har fortsatt som arvodesanställd
för att sköta bland annat stiftelsernas ekonomi.
Personalens och förtroendevaldas fortbildning
Kanslipersonalen och/eller förtroendevalda har under
året deltagit i följande fortbildning eller informationsträffar:

Ekonomi
För det ekonomiska resultatet för 2014, se sidan 14.

•

Medlemsantal
Den 31 december 2014 var antalet medlemmar i Göteborgsavdelningen 634, inklusive de från Unga Rörelsehindrade som valt att vara medlemmar i Göteborgsavdelningen. Detta betyder att för första gången
på många år har antalet medlemmar ökat jämfört med
föregående år – även om det bara handlar om tre personer!

•

•
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Workshop om jämställdhet, 25 mars i Göteborg
med anledning av att ansökan om kommunens
verksamhetsbidrag numera kräver en jämställdhetsplan. Avdelningens ordförande och verksamhetsledare deltog. Arrangör Göteborgs Stad och
MiM
Mötesplats Funktionshinder, 2 april på Eriksbergshallen i Göteborg med miniutställning och
seminarier, där delar av kanslipersonalen deltog.
Arrangör Göteborgsregionens Kommunalförbund
Informationskväll till allmänheten om tillgänglighet 8 april på Majornas bibliotek, där verksamhetsledaren deltog. Arrangör Göteborgs Stad

•
•
•

•

•

Studiebesök på Sommarsol i Vejbystrand 11 juni
för tre av kansliets medarbetare
Förbundets nätverksträff för anställda inom
DHR 7 oktober, där verksamhetsledaren deltog.
Arrangör Riksförbundet
”Att synas i media – opinionsbildning som gör
skillnad på riktigt” var en informationskväll som
arrangerades 26 november för ”talespersonerna”.
Även andra fick möjlighet att vara med, så flera
av kansliets medarbetare deltog. Arrangör DHR
Västra Götalands Distrikt
Vid fem tillfällen under hösten deltog avdelningens kanslist i kursen ”Intressepolitik”. Bland
annat användes ett studiematerial som hette ”Ta
plats på arenan”, som tog upp hur det är att leva
med funktionshinder och vilka rättigheter/skyldigheter man har. En viktig del var FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi gick även igenom hur Sverige
styrs och skillnader mellan kommun, landsting
och regering och även lite om hur man arbetar
med PR och reklam. Arrangör HSO
Vid fyra kurstillfällen under hösten deltog en av
kansliets medarbetare i kursen ”att använda sociala
medier i sitt föreningsarbete”. Kursen behandlade
vilka olika typer av sociala medier det finns och
hur man kan använda dem för att marknadsföra
sin förening. Vi fick lära oss hur de olika medierna är uppbyggda, hur man rent praktiskt lägger
upp konto, hur man kan lägga upp olika typer
av material och vad man ska tänka på innan man
publicerar något. Arrangör HSO

Hemsidan
Avdelningens hemsida har sedan något år tillbaka
samma grafiska utformning som förbundets hemsida.
Under året förnyades denna, vilket innebar dels ett
nytt utseende på sidan men också nya funktioner. En
hemsida kräver ständig uppdatering och förändring,
men är också ett billigt, snabbt och effektivt sätt att nå
medlemmarna med aktuell information. Därför uppskattar vi särskilt våra aktiva medlemmar som tipsar
om inslag till sidan som gör att den kan bli ännu mer
användbar och intressant för alla.
Mötespunkt
Medlemstidningen Mötespunkt har under året utkommit vid sju tillfällen. Fem av dessa har varit så
kallade sexsidingar och vid ett tillfälle har den bestått
av åtta sidor. Till detta kommer den tidning som innehåller handlingarna inför årsmötet och som denna
gång omfattade 36 sidor.

Genom hemsidan finns alltid möjligheten att snabbt
och enkelt förmedla aktuell information till medlemmarna om inte utgivningsdatum för Mötespunkt passar in för aktiviteten. Se för övrigt vilka datum som
planeras för 2015 på sidan 35.
Verksamhetskonferens
Verksamhetskonferens hölls 23-24 maj på Västerhav,
där styrelsemedlemmar, nätverksledare, kanslipersonal
samt Unga Rörelsehindrade var inbjudna. Under ledning av förbundets Fredrik Canerstam diskuterades
framtida viktiga frågor och hur arbeta med dem.
Konferensen kommer att följas upp under en
halvdag våren 2015.

Utåtriktad rättighetspolitisk verksamhet
Dalheimers hus, 40 år
Den 25 november firade Dalheimers hus 40 år. Dagen
började med föreläsningar och fortsatte med ”öppet
hus” under eftermiddagen. Bland andra uppträdde
Brunnsboskolans musikkör, Mediagruppen visade
filmer och dessutom bjöds på en personlig musikalisk resa. Ett 20-tal föreningar, däribland DHRG,
hade utställning med presentation av verksamheten
som allmänheten kunde ta del av. På kvällen var det
mingel med tilltugg och musik med bland andra Eddie Wheeler Band.

Elin Åkesson och Linda Karlsson i DHRG:s monter
Foto: Lisbet Karlsdotter

Hisingens Funktionshinderdag
Den 31 augusti arrangerades
för andra gången Hisingens
Funktionshinderdag i Flunsåsparken. Ett tiotal föreningar, däribland DHRG
och Unga Rörelsehindrade,
ställde ut tillsammans med
en del lokala partier (det var
ju valår!). Utöver ett antal artister från olika genrer bjöds Foto: Anita Näslund
det på ansiktsmålning och trolleri. Arrangör: Lundby
lokala råd för funktionshinderfrågor.
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Sociala medier
Sedan något år tillbaka finns såväl Göteborgsavdelningen som projektet Din vardag – Vår politik på Facebook. Du hittar oss på www.facebook.com sök sedan på Göteborgsavdelningen eller Din vardag – Vår
politik.
Teater Kattma
Samarbetet med Teater Kattma
har fortsatt och under mars/april
visades föreställningen ”Alla
har fel!” vid totalt nio tillfällen
främst på Dalheimers hus men också på Gatuscen
Mötesplatsen. Det var en film- och teaterföreställning
i åtta scener om en ond, absurd och underbar värld.
DHRG fick möjligheten att informera om avdelningen innan föreställningarna och våra medlemmar fick
se den kostnadsfritt.
West Pride
West Pride pågick under tiden 28 maj-1 juni och för
första gången hade vi, tillsammans med Unga Rörelsehindrade, ett tält i Bältesspännarparken. Tältet bemannades hela dagarna och kvällarna där man turades
om att ge information till besökande, dela ut egendesignade knappar eller erbjuda besökare att ta selfies.
West Pride avslutades med den traditionella Paraden,
som gick längs Avenyn och avslutades i Trädgårdsföreningen med ett tiotal deltagare från DHRG och
Unga Rörelsehindrade.

Projekt
Projektet ”Din vardag – Vår politik”
Arvsfondprojektet Din vardag – Vår politik har under
år 2014 genomfört tre teman; rapport 7 ”En rapport
om vardagens ekonomi ur ett funktionshinderperspektiv”, rapport 8 ”Diskriminering – Kränkning”
och rapport 9 ”Funktionshinder och partipolitik”.
Vidare har vi medverkat vid två seminarier på
institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet och haft ett slutseminarium där projektets alla nio
rapporter behandlades. Nämnas skall också att rapporterna 1-6 delades ut.
Projektet är nu avslutat och vi tackar alla deltagare, deltagande ledningsgrupp och personal för det
stora engagemang man visat. Detta engagemang visar att DHRG:s rättighetspolitiska engagemang lever.
Avdelningsstyrelsen har beslutat att vi även i fortsättningen ska arbeta med projektets metod kring andra
teman. Målsättningen är att hinna med ett tema per
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verksamhetsår. Vi har beräknat att vi under året som
gått nått över tusen personer med vårt material. Projektet har också färdigställt en utställning som vi bland
annat kommer att använda under ”Leva & Fungera”mässan.

Övrigt
Seminarier
Genom Bidragsstiftelsen har förbundet även detta år
satsat på lokala och regionala kurs- och nätverksträffar
inom olika områden som är viktiga för medlemmarna.
DHRG ansökte om, och beviljades medel för att anordna träffar inom nedanstående två områden:
• ”Vad kostar otillgänglighet” 3 september. En heldag där Lilian Müller föreläste om vilka vinster
samhället kan göra om man bygger tillgängligt
redan från början. Lilian har en lång meritlista
när det gäller tillgänglighet, till exempel har hon
skrivit boken ”Ett samhälle för alla”
• Personlig service och assistansinsatser med Veronika Svensk och Agneta Oreheim.
Den 4 oktober anordnade vi en utbildningsdag
som poängterade vikten av tydlighet och som tog
upp olika mentaliteter som vi hamnar i när vi blir
upprörda. Vi fick också verktyg för att förmedla
en önskan om förändring hos någon i vår närhet,
kanske en personlig assistent.
Dessutom har avdelningen tillsammans med
Unga Rörelsehindrade arrangerat
• ”Dags att välja – liv eller död” 8 september på
Scandic Crown. Ett seminarium om vinsterna
med att satsa på människor med funktionsnedsättning – ur ett mänskligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dagen avslutades med en
paneldebatt dit Göteborgs politiker var inbjudna.
Teater Kattma deltog med två scener från föreställningen ”Alla har fel”.
60-årskalas i Trollhättan
Den 20 maj firade DHR Trollhätteavdelningen 60 år.
På kalaset bjöds god mat, sång och musik samt trevlig samvaro. Göteborgsavdelningen var på plats och
gratulerade födelsedagsbarnet, representerade av ordförande och verksamhetsledare.
Ågrenska 100 år
Den 26 maj var det dags för ännu ett födelsedagskalas
då Ågrenska fyllde 100 år. Dagen började med rundvandring för alla gäster och information om Ågrenskas
unika verksamheter. Efter lunchen var det dags att ta
”första spadtaget” för Stenhuset, som kommer att
bidra till utökad forskning och utveckling av vård-,

boende- och behandlingsformer för personer med en
sällsynt diagnos. Sång ackompanjerade kaffet och födelsedagstårtan och dagen avslutades med fanfar och
ett fyrfaldigt leve för 100-åringen.
Västerhav
Även det här året har det, genom ett ekonomiskt
bidrag, varit möjligt för den medlem som uppfyller
våra krav på medlemskap att vistas på Västerhav och
Grötö. Många har tagit del av erbjudandet och temadagar och högtider har under året lockat dit 135 unika
DHR-medlemmar. Allmänhjälpare har varit på plats
under alla helger och aktiviteter. Sommaren 2014 har
vi ordnat fler aktiviteter och tillställningar för gästerna
och de medlemmar som kommit ut över dagen, vilket
har varit mycket uppskattat. Exempelvis har vi bjudit
på grillkvällar med trubadur och musikquiz, massagebehandlingar, poängpromenader och fika vid badet.
Sommarens särskilda satsning var ”Grötödagarna” 25-28 juni. De som saknar personlig assistans fick
istället hjälp av så kallade allmänhjälpare och fick på så
vis möjlighet att vistas några dagar på Västerhav.
I november 2014 fick Västerhav än en gång ny
ägare, men vi hoppas på samma möjligheter som tidigare att få vistas i denna underbara miljö.
Sommarsol
Samma ekonomiska bidrag erbjöds den medlem som
hellre vill vistas på Sommarsol, Vejbystrand och kraven för att få rabatten är desamma. Detta har gjort att
många av våra medlemmar har åkt dit.
En gruppresa med buss anordnades till Sommarsol under perioden 14-19 september. Deltagarna
njöt av ett fantastiskt väder, god mat och en samvaro
tillsammans med goda vänner.
Julbord
Verksamhetsåret avslutades med julbordet på Dalheimers hus, som DHRG i år bjöd sina medlemmar på.
Mycket god mat, frukt och godis hade dukats fram
och vi lät oss väl smaka. Tomten kom på besök och
delade ut julklappar till alla som gjort sig förtjänta av
att få en.
Representantskap
DHR Göteborgsavdelningen har under året varit representerad i följande externa organ:

ABF:s Studieråd för funktionshinderorganisationerna
Under året har Marianne Gunnarsson varit avdelningens ordinarie ombud och Gunnel Gewert har varit
ersättare i ABF:s studieråd för funktionshinderorganisationerna.
Amundön
Brukarrådet för handikappbadet på Lilla Amundön
har representerats av Bjarne Tillander och Marianne
Gunnarsson.
DHR Västra Götalands Distrikt
Nytt från detta år är att avdelningarna får utse ett ombud per 40:e medlem vid distriktets årsmöte, vilket
hölls 26 april. Göteborgsavdelningen har genom 16
årsmötesvalda ombud varit representerad vid detta
årsmöte. Styrelseledamöter och tjänstemän från avdelningen har haft uppdrag inom DHR Västra Götalands
Distrikt och har deltagit i kurser som arrangerats.
Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor
Gruppen är rådgivande organ till Färdtjänstnämnden
i Göteborgs Stad, där Robert Kindberg och Akbar
Hosseini är Göteborgsavdelningens valda ledamöter.
Försäkringskassans råd för funktionshinderfrågor
Göteborgsavdelningen har under året varit representerad i detta råd genom Håkan Högberg och Linda
Karlsson.
Göteborgs råd för funktionshinderfrågor
DHRG:s valda ledamöter i Göteborgs råd för funktionshinderfrågor har varit Robert Kindberg som ordinarie med Elin Åkesson som ersättare. Lokalt i varje
stadsdel har DHRG varit representerat med ordinarie
ledamot och ersättare och alla platser är tillsatta.
Hälso- och sjukvårdsnämnderna, västra Götalandsregionen
Avdelningen finns representerad vid de dialogmöten
som de tre hälso- och sjukvårdsnämnderna anordnar
två gånger per år.
Självförvaltningsrådet, Dalheimers hus
Rådet arbetar med frågor som rör Dalheimers hus; dess
verksamhet, förvaltning och ekonomi. Huvudman är
Göteborgs Stad, Social resursförvaltning. Anita Näslund och Robert Kindberg har valts att representera
avdelningen.
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Nätverkens verksamhetsberättelser 2014
Café Väster
Fyra fantastiska träffar över året med både rättighetspolitiskt innehåll tillika härlig musikunderhållning.
Dessutom två frukostbruncher där vi har spånat idéer
med våra träffar, har varit mycket uppskattade och en
fantastisk mötesplats att träffas på.
Vega Skårberg, Marianne Gunnarsson
Flinka Fingrar
Vid ett 30-tal torsdagseftermiddagar har vi träffats
i kansliets kök för att sy, sticka och virka. Tyvärr blir
gruppen allt mindre och under året har vi varit cirka
fem deltagare. En del material till handarbetena köps
in, men man får också många gåvor i form av garner
och osydda eller färdigsydda handarbeten. Allt som
tillverkas hamnar i försäljnings- eller lotteristånden på
Bazaaren, den höstmarknad som vi årligen arrangerar i
Dalheimers hus i slutet av november. Förutom handarbeten och lotter kunde man köpa kaffe med hembakta
kakor och bullar eller göra ett loppisfynd.
Ingeborg Johansson, Gun Ekstorm
Grå Pantrarna
Boendefrågan för äldre
I likhet med tidigare år har vi även detta år tagit del
av kommunens planering av olika boendeformer för
äldre. Bland annat har vi varit i kontakt med Birgitta
Branegård vid fastighetskontoret som har hand om
planeringen av trygghetsbostäder, den form av boende
som är ett mellanting mellan seniorboende och äldreboende, där personen klarar sig med hjälp av hemtjänst
och en viss inbyggd service.
Bland annat skall man ha en värdinna och möjlighet till att äta tillsammans. Enligt uppgift kommer
förmodligen Wijks stiftelses bostäder vid Toftaåsgatan
förvandlas till trygghetsbostäder. Ett projekt som skall
stå färdigt inom något år är trygghetsbostäder vid Opaltorget där vi också fått information om utformningen
av dessa bostäder.
När det gäller renoveringen av 50-, 60- och
70-talshusen har vi genom kontakt med de kommunala bostadsbolagen fått bekräftat att man inte kommer
att sätta in några hissar i trevåningshusen som saknar
hiss. Detta är enligt vår mening mycket beklagligt med
tanke på att ambitionen under de senaste årtiondena
varit att äldre personer skall kunna bo kvar så länge som
möjligt i sin invanda miljö. Dessutom står man inför
en äldreboom och för att kunna möta den krävs att bostäderna är tillgängliga för äldre. Idag är endast hälften
av de bostäder som bebos av personer 65 år eller äldre
tillgängliga och i Göteborg är endast 10-15 % av allmännyttans bostäder tillgängliga.
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Hemtjänsten
Vi har tagit del av den diskussion som pågått bland annat i GP under året beträffande de brister som finns i
hemtjänsten och bland annat försökt få in ett debattinlägg där vi framhåller att många vårdtagare tyvärr får
växla mellan alltför många vårdgivare, det vill säga bristen på kontinuitet. En av våra deltagare har ibland fått
växla mellan ett 20-tal vårdbiträden per månad.
Våra medlemmar har också träffat på brister när
det gäller ledsagningen. Många gånger går det inte att
få ledsagning vid de tillfällen man själv önskar utan det
blir på hemtjänstens villkor.
En annan fråga som bevakats under det gångna
året är färdtjänstfrågan. Bland annat har det blivit allt
svårare att få riksfärdtjänstresor med specialfordon. Färdtjänsten kräver att man istället åker med tåg även om det
är förenat med nästan oöverstigliga problem. Vi har varit
i kontakt med färdtjänsten för att försöka påverka denna
trend och hjälpt medlemmar att överklaga dylika beslut.
Ekonomin
Många av våra medlemmar har på grund av bland annat
orättvisa beräkningar av ATP mycket låga pensioner. I
valdebatten framkom också att många pensionärer inte
har mer än cirka 10 000 kronor innan skatt, vilket ungefär är i paritet med socialbidragsnormen. I den pågående debatten förde vissa partier fram förslag på lägre
skatt för pensionärer eftersom den idag är högre än för
förvärvsarbetande plus att man skulle höja pensionen
med cirka 150 kronor per månad. Detta motsvarar inte
på långa vägar de förhöjda omkostnader som pensionärerna har såsom hemtjänst-, färdtjänstavgift et cetera.
Trots detta har inte heller handikappersättningen uppdaterats under de senaste åren.
Gulli Kohlström
Hälso- och Sjukvårdsnätverket
Nätverket har i likhet med tidigare år arbetat med rehabiliteringsfrågan bland annat för att utöka anslaget
till så kallade återkommande rehabiliteringsperioder. Vi
har betonat vikten av att personer inte bara initialt efter en skada eller sjukdom behöver rehabilitering utan
även för att upprätthålla alternativt förbättra funktionsförmågan. Tyvärr har vi inte heller i år lyckats få detta
konto uppdaterat med mer än index.
Fortfarande är det hälften av 2000 sökande som
får avslag. Diagnosgrupperna har utökats från 5 till
13 vilket inte följts av att man tillskjutit mer pengar.
När det gäller uttagningen till dessa vistelser så
har den så kallade remitteringskommittén, stationerad
på Sahlgrenska, skärpt bestämmelserna när det gäller
vilka som kan komma ifråga för en sådan här träningsperiod. Dessa personer skall kunna träna relativt inten-

sivt. De personer som inte är tillräckligt starka, det vill
säga de med omfattande funktionsnedsättningar, utesluts således med motiveringen att de inte är tillräckligt
starka för att tillgodogöra sig en sådan här träningsperiod. Vi har vänt oss mot detta och hävdat att alla
funktionsnedsatta personer skall ha möjlighet att få en
vistelse och att varje individ skall få behandling efter
var och ens förutsättningar. Graden av funktionsnedsättning skall således inte vara avgörande.
Ryggmärgsskaderehabilitering
Vi har också stöttat den aktionsgrupp som bildats inom
RTP för ryggmärgsskadade på grund av nerdragningen
av resurserna för ryggmärgsskadeenheten på Sahlgrenska. Gunilla Åhrén, initiativtagare till denna aktionsgrupp, var inbjuden till HS-nätverket och berättade om
läget.
Ett par representanter från HS-nätverket deltog i
seminariet ”Vi har en dröm” som anordnades av RTP.
Ett utökat samarbete mellan ryggmärgskadeenheten
och Högsbo rehab.avdelning med ytterligare ett antal
platser för ryggmärgsskadade patienter var ett förslag
som också de inbjudna politikerna och ledningen för
Högsbo rehabilitering, bland andra verksamhetschefen
Åsa Nilsson Lundgren och nyutsedde chefen för hela
neuroblocket Goran Delec, verkade nöjda med. Vid
kontakt med berörda har vi förstått att det tyvärr inte
hänt så mycket ännu med detta förslag.
Smärtfrågan
Vi har tyvärr inte fått svar på de frågor som vi tagit upp i
dialogmötena som gäller så kallad multimodal smärtrehabilitering då vi funnit att denna vård är betydligt
lättare att få om man förväntas återgå i arbete och därmed omfattas av den statliga rehabiliteringsgarantin. Vi
anser att detta är orättvist mot den stora grupp äldre
och även mot de yngre personer som lider av svår smärta och som står utanför arbetsmarknaden. Den smärtutredning regionpolitikerna i HSN hänvisade till när vi
frågade om Multi-modala team för smärtlindring, har
inte gått att få fram, varken av oss eller Regionen.
Tillgänglighet
Vi har fortsatt att framhålla vikten av att man vid både
ny- och omplanering av olika sjukvårdsinrättningar
inte bara beaktar regionens riktlinjer utan även följer
rekommendationerna i vårt komplement till dessa riktlinjer, som vi har skickat till ansvariga i regionen, där vi
bland annat framhåller att taklyftar ska finnas i större
utsträckning än idag.
Vi har även fortsatt att bevaka arbetet med att
åtgärda de enkla hindren enligt lagen om ”enkelt avhjälpta hinder”. Tyvärr har vi vid olika kontakter med
sjukvårdsinrättningar funnit att det fortfarande återstår
mycket att göra.

Dialogmötena
Vi har varit representerade i samtliga Hälso- och sjukvårdsnämnder, där vi har tagit upp olika frågor. Bland
annat diskuterades i början av året hur man skulle arbeta för att föreningarna bäst skulle kunna påverka de
olika nämnderna och vi gjorde då en skrivelse där vi tog
upp följande:
• Att nämnden meddelar vem som har ansvar för att
besvara eventuella skrivelser från föreningarna
• Att skriftliga svar på frågor ges inom en månad
• Att det ges mer tid för föreningarnas frågor
• Att man ibland har möte med alla HSN så att man
kan diskutera övergripande frågor, eftersom det annars blir upprepningar i de olika nämnderna
Vid årets sista dialogmöte med HSN 5 tog vi upp frågan om att kunna få hem en läkare om man inte orkar
att ta sig till en vårdcentral. Enligt Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 som undersökt denna fråga är det inskrivet i Kvalitetsboken för vårdcentralerna att det skall
vara möjligt. Tyvärr har vi funnit exempel där personer
som försökt få hem en läkare tyvärr blivit nekade detta.
En annan fråga som vi väckt är att många äldre,
vilsna personer som inte har möjlighet att få med sig
någon person vid akutbesök, borde få bättre hjälp vid
intagningen, exempelvis genom att det fanns en värdinna som kunde serva dessa personer då de ofta får
vänta flera timmar på akutintaget.
Vi väckte också frågan om att kunna få direktintag, exempelvis om man har en kronisk sjukdom med
andningsinsufficiens, så att man slapp att vänta på akuten. Vissa diagnosgrupper slussas idag direkt till den
klinik som man tillhör.
Vi har genom information i Mötespunkt också
försökt att få en dialog med medlemmarna när det gäller deras problem i samband med sjukvården, men inte
fått mycket respons.
Vi har även i år haft ett gott samarbete med Neuroförbundet och Personskadeförbundet RTP.
Gulli Kohlström, Anna Ljungqvist
Medlemssociala kommittén
• Vi hade en uppskattad påskfika, där Klas Westerdal & Anders Göthborg uppträdde med sång och
musik. Cirka 35 personer deltog i det soliga vädret,
och man kunde köpa lotter och vinna fina vinster.
• Midsommarfesten blev välbesökt och vi serverade
potatis & sill med god jordgubbstårta. Underhållningen bestod av några ur ett folkdanslag som dansade och beskrev dräkterna de bar. Även den här
gången fanns det lotteri med fina vinster.
• Traditionsenligt hade vi Adventskaffe första söndagen i advent. I år bjöd vi på vörtbrödssmörgås och
pepparkaka. Cantamorekören sjöng vackert och
cirka 35 personer deltog.
• Julbordet hade vi i Dalheimersalen där det var fint
uppdukat. Cirka 65 medlemmar slöt upp till kala11

set. Som julaktivitet hade vi bland annat lotteri och
julklappsbyte.
Medlemssociala kommittén
MåBra/Smärtnätverket
Nyckelordet för nätverket är hälsa. Många mycket bra
föredrag har hållits på Kulturhuset Västra Frölunda under ämnet ”att leva med smärta”, Hälsotekets ”sömn”
och ”inre och yttre stress”.
Vi har även gjort mycket uppskattade besök på
Lisebergs Julmarknad och Smyrnakyrkans Julkonsert
samt ätit lunch på Restaurangskolan Lindholmen. Vi
har ordnat en kaffe- och glassträff på handikappbadet
Lilla Amundön, där vi även hade en grillkväll tillsammans med ”Livets Puzzel”. Tillsammans med detta
nätverk besökte vi Lunnagård i Rödbo, som erbjuder
ridverksamhet för funktionshindrade. Vi startade också
lunchträffar en gång i månaden, där vi är runt i Göteborg och äter lunch, samtidigt som vi kollar tillgängligheten på den restaurang vi besöker.
På Balettakademien såg vi den fantastiska musikalen ”Godspell” som var tredjeårselevernas slutproduktion. Vidare har vi haft en filmkväll tillsammans med
”Livets Puzzel” då vi såg filmen ”En oväntad vänskap”.
Vi ordnade också en föreläsningskväll där vi
fick lära oss om ”kangenvatten” och dess betydelse. Vi
skaffade biljetter till ”Hyllningskväll Kent Andersson”
på Dalheimers hus. Flunsåsparken fick även i år ett
besök, en härlig kväll med mycket musik och andra
trevligheter. Vi lärde oss om vinets historia på en vinprovning och pensionärsteatergruppen vid Frölunda
Kulturhus hade en fantastisk föreställning av hög
klass, ”Stupånger i våra hjärtan”.
Marianne Gunnarsson
Nätverket ”Livets Puzzel”
• Den i januari planerade föreläsningen med Göteborgs Handikappridklubb fick tyvärr ställas in.
• 26 februari visades den syntolkade filmen ”The Stig
Helmer story” med chips som tilltugg. Filmen var
mycket uppskattad av de fem personer som deltog.
• Även den planerade marsföreläsningen, ”Att resa
med funktionshinder” fick tyvärr ställas in på grund
av för få anmälda.
• Det studiebesök på Lunnagård som planerats för
april flyttades fram till oktober och hölls då i samarbete med MåBra-nätverket. Se vidare nedan.
• 12 juni hade vi en träff på lilla Amundön tillsammans med MåBra-nätverket där vi fikade tillsammans. Cirka tio personer deltog.
• 10 juli åt vi lunch i skärgården, på restaurang Brattens Wärdshus på Styrsö, i samarbete med Medlemssociala kommittén. Cirka 20 personer deltog.
• På sommaraktiviteten i Göteborgs botaniska trädgård
24 juli träffades 14 personer som pratade, fikade och
gick en liten runda i trädgården tillsammans.
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• Föreläsningen 24 september där Stina Roempke från
LaSSe Brukarstödcenter berättade om förändringar i
LSS-lagen var välbesökt, cirka 25 personer deltog.
• 15 oktober genomfördes studiebesöket på Lunnagård. Vi lyckades locka två personer som ville veta
mer om ”ridterapi som friskvård”, men visst hade
det varit roligt om fler tagit del av denna nyttiga träningsform.
• På grund av oförutsedda omständigheter blev det
inga aktiviteter i november eller december.
Therese Olsson, Leif-Göran Josefsson
Nätverket Öppna Göteborg, ”NÖG”
NÖG har på sina sammankomster som uppgift att inspirera medlemmarna till att aktivt delta i påverkansarbetet och att uppmärksamma tillgängligheten till
byggnader, gator och torg i sitt närområde. Men också
den lilla frågan att som funktionshindrad kunna transportera sig med särskild, anpassad eller vanlig kollektivtrafik. Förutom att medlemmarna har varit inbjudna
att komma till nätverkets möten har de även deltagit på
färdtjänstnämndens förmöten och sammanträden där
de har kunnat utöva direktpåverkan i DHRG:s färdtjänstfrågor.
NÖG har haft tio träffar under 2014, där cirka
14 medlemmar har varit närvarande vid varje tillfälle.
NÖG har i samma anda som tidigare arbetat med att
bevaka och följa upp kommunens tillgänglighetsarbete.
Inbjudna gäster har varit två representanter från
Göteborgs Rättighetscenter, en ifrån Kollektivtrafiksekretariatet i Västra Götalands Regionen. Temadag på
hotell ”Kusten” med Lilian Müller, som föreläste över
temat ”vad kostar otillgänglighet”? Vid NÖG:s säsongsavslutning inbjöds vår förbundsordförande Rasmus Isaksson!
Vid våra möten har rapporter från samtliga råd lämnats
kontinuerligt.
• Göteborgs stads råd för funktionshinderfrågor (GRF)
• Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor
• Samrådsgruppen för fysisk tillgänglighet
• Funktionshinderrådet, SDN Centrum
• Dalheimers hus självförvaltningsråd
Under året har vi även följt upp kommunens
arbete med enkelt avhjälpta hinder. DHRG har tillsammans med bland andra Stadsbyggnadsgruppen genom
samrådet kring fysisk tillgänglighet i Göteborg fortsatt
det påbörjade arbetet med att hitta en tillgänglig och
användbar arbetsform vilket vi hoppas skall skapa en
stabil grund för fortsatt arbete 2015. NÖG hoppas att
ledorden i stadens arbete med detta är: tillgänglighet,
användbarhet och öppenhet.
Tillgänglighetsdatabasen 2.0 har även under
2014 drabbats av ytterligare problem som gör att vi står
kvar där vi var förra året.

Nätverket har fortsatt att arbeta med dialogen
om tillgänglighet och användbarhet, av byggd miljö
med Göteborgs Stad. Detta hoppas vi kan resultera i
ett fördjupat och mer målinriktat samråd i framtiden.
Färdtjänsten har utvecklats under året och resenärerna åker fortsatt avgiftsfritt med kollektivtrafiken i
Göteborg. Resandet med färdtjänst har under året ökat
med 42 000 resor, vilket gör att utrymmet i budgeten
blir mindre. Vi måste hålla ögonen öppna så att det inte
leder till neddragningar framöver.
Dessa frågor och många fler har vi att se fram
emot och bita tag i under året som kommer.
Gott hopp inför 2015!
Robert Kindberg
Resekommittén
Två resor var planerade för 2014; dels en resa till Ullared 23 april, dels en resa för att bevittna ”kosläppet”
på Wapnö Gård utanför Kvibille, Halmstad 1 maj. På
grund av för få anmälningar var vi tyvärr tvungna att
ställa in båda resorna.
Martin Eliasson, Marianne Gunnarsson
Studiekommittén
Något som vi konstaterat är att 2014 gick väldigt fort.
Årets kurser har präglats av hantverk, bland annat akvarellkurs, sidenmålning, smycketillverkning och decoupage. Vi har gjort studiebesök på ”nya” stadsbiblioteket
och ”kaffets historia” på Kahls Kaffe i Högsbo industriområde som har varit mycket lyckade och intressanta.
Dessutom har vi erbjudit biljetter till föreställningen
”Brännvin i kikaren” på Lisebergsteatern, Jultrad-i-trion
på Göteborgsoperan och Stadsteaterns lunchföreställning ”De skall vara två” samt kvällsföreställningen av
”Flotten, hemmet, sandlådan”.
Marianne Gunnarsson, Björn Falk,
Gunnel Gewert, Cecilia Solberg

Trivselbingo
Under året har vi anordnat bingospel totalt åtta gånger,
fyra på våren och fyra på hösten. Vinsterna är oftast kaffe,
men ibland blir det choklad eller ett handarbete. Andra
tisdagseftermiddagen i månaden är det dags att bege sig
till Dalheimers hus för att, tillsammans med många andra, delta i denna populära aktivitet. Varje gång spelar
vi sex spel, dricker kaffe med gott kaffebröd och hoppas
förstås på att få en vinst med hem som extra bonus.
Maj-Britt Berglund
Västerhav
Temadagar och högtider under året har varit lyckade
och har lockat många DHR-medlemmar till Grötö. Vi
har haft glädjen att se att hela 135 unika medlemmar
som har tagit del av verksamheten på Västerhav.
Under året har vi genomfört
• Påskhelg
• Skärgårdshelg
• Midsommarhelg
• Måbrahelg
• Grötödagar
• Julbordshelg
Allmänhjälpare har varit tillgängliga under alla
helger och aktiviteter.
Sommaren
2014 har vi även
erbjudit fler aktiviteter och tillställningar för gästerna
och medlemmar
som kommit ut
över dagen, vilket
Huvudbyggnaden, Västerhav.
har varit mycket
Foto: Jonas Andersson
uppskattat. Det har varit grillkvällar med trubadur och
musikquiz, massagebehandlingar, poängpromenader,
fika vid badet med mera.
Vi planerar att fortsätta genomföra ovanstående
helger och liknande aktiviteter även under 2015.
Lena Rågdell

Slutord

Tiden bara springer iväg. Ännu ett år har passerat, och vi lägger därmed 2014 till ”arkivet”. Vi har under 2014 som
vanligt haft en varierande verksamhet för allas tycke och smak. Under året deltog DHRG i West Pride för första gången tillsammans med Unga Rörelsehindrade. Vi stod upp i kampen för människors lika värde och rätten till att älska
den man vill. Det är just rättighetspolitik som DHRG ska fortsätta arbeta med. Rättighetspolitiken är grundstommen
och därmed en bestående del inom DHR/DHRG. Därför är det oerhört viktigt att DHRG fortsätter det arbetet även
2015 och de år som följer. Särskilt fokus kommer under 2015 bland annat att läggas på antidiskrimineringslagen som
trädde i kraft 1 januari.
Med anledning av att jag avgår vid årsmötet 2015, vill jag slutligen rikta ett särskilt tack till er medlemmar,
styrelse och anställd kanslipersonal för de gångna tre åren som jag har haft äran att vara ordförande för DHRG. Jag
vill också tacka för det engagemang och den tid som lagts ner, och fortsättningsvis kommer att läggas ner, på att driva
våra frågor samt viljan och envisheten att aldrig sluta kämpa.
Elin Åkesson
Ordförande

Lars Lundström
Vice ordförande

Björn Falk
Ledamot

Marianne Gunnarsson Emma Rodriguez Lundström
Ledamot
Ledamot
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För ekonomisk redovisning och budget
hänvisar vi till vår hemsida
www.dhr.se/goteborg
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Viljans IF:s verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen vill härmed avge en redogörelse för Viljans
IF:s verksamhet under det gångna året. Även om antalet deltagare på våra aktiviteter har minskat något,
så har vi haft curling, luftpistolsskytte, pilkastning och
kortspel under vår och höst. Efter årsmötet, som hölls
den 2 mars 2014 har styrelsen, revisorer, grenledare och
kommittéer bestått av följande personer:

Medlemsantal
Medlemsantalet var vid årets början 75 personer och
vid dess slut 60 personer.

Förtroendevalda
Styrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ersättare
Ersättare

Robert Kindberg
Anna-Karin Johansson
Pia By
Karl-Gustav Rosborg
Jeanette Ahlström Nyberg
Lisbet Karlsdotter
Daniel Lindstrand

Ekonomi
Vad ekonomin beträffar hänvisas till den ekonomiska
berättelsen.

Revisorer
Ordinarie
Ersättare

Martin Ekman
Marja Lindstedt

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden.

Aktiviteter
Viljans IF hade sitt årsmöte den 2 mars och det sedvanliga kvartalsmötet den 18 oktober. Utöver detta har
det under sommaren anordnats tre grillkvällar på Välen
med tillhörande luftpistolsskytte, pilkastning, boccia,
kortspel med mera, midsommarfest, kräftskiva samt
julgröt. Det har även anordnats sidenmålning samt vinprovning i samarbete med DHRG. Hösten avslutades
med julgröt på Välen. Glöm inte att i klubbstugan finns
ett löpband och en ben- och magtränare till våra medlemmars förfogande.
Inför 2015 kommer föreningen att få en aktiv
medlem med tävlingslicens i curling.
Under året har ett antal medlemmar och övriga
haft abonnemang på bingolotter, vilket ger inkomster
till föreningen.

Välenkommittén Styrelsen bevakar
Kaffekommittén Helena Gustavsson, Ulf By
Valberedningskommittén

Krister Frank, Ulf By,
Helena Gustavsson

Grenledare
Boccia
Kortspel
Mattcurling

Styrelsen
Per Pettersson och Jonas Levin
Jonas Levin och Edvard Nylander

Välens klubbstuga
Viljans IF har haft all sin egen verksamhet förlagd till
Välen.

Slutord
Styrelsen tackar för det gångna året, främst då DHR Göteborgsavdelningens understödsstiftelse för bidrag samt
alla andra som på olika sätt deltagit i verksamheten. Vi hoppas att medlemmarna aktiverar sig så att klubbstugan
kommer att utnyttjas ännu mer under 2015.
Viljans IF:s styrelse
Robert Kindberg
Ordförande

Anna-Karin Johansson
Vice ordförande

Pia By
Sekreterare

Karl-Gustav Rosborg		
Jeanette Ahlström Nyberg
Kassör		
Ledamot
Lisbet Karlsdotter 		
Daniel Lindstrand
Ersättare		
Ersättare
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Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubbens
verksamhetsberättelse för 2014
Styrelsen för Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben redovisar här vad vi arbetat
med under året 2014:
Styrelse
Astrid Steen
Andrew Hall
Johanna Andersson
Viktoria Andersson
Björn Poulsen
Christoffer Karlsson
Caroline Eriksson
Jennie Svensson

ordförande
kassör
vice ordförande
sekreterare
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare
fr o m den 15 december

Catharina Oscarsson var vice ordförande, Pernilla
Thörnbring var ledamot, Hvide Himsel och Åsa Wendel var ersättare till och med årsmötet den 28 april.
Revisor
Krister Frank
ordinarie
Karl-Gustav Rosborg ersättare
Valberedning
Karl Larsson gemensamt med styrelsen är ansvarig för
valberedningen.
Representanter i andra organ
Färdtjänstens råd för funktionshindrade
Göteborgsklubben är representerad av Astrid Steen
och Johanna Andersson i färdtjänstens råd för funktionshindrade.
DHR Göteborgsavdelningen
Astrid Steen är adjungerad i DHRGs styrelse med
Lisbet Karlsdotter som ersättare.
DHR Göteborgsavdelningens redaktionsråd
Kansliet representerar Göteborgsklubben i redaktionsrådet som ansvarar för informationsbladet Mötespunkt.
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Johanna Andersson är invald som ledamot.
Projekt Social aktion
Kanslipersonalen deltar i möten. Social aktion arbetar
med intressefrågor kring allt från fysiska och psykiska
funktionsnedsättningar till arbete med barn och familjer som är/har varit i behov av samhällets insatser
eller som lever under ansträngda förhållanden.
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Projekt Puzzlet
Kristina Kindberg sitter med i ledningsgruppen.
Puzzlet arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan med att arbeta fram en kompetent och kvalitativt bra verksamhet där ungdomar
i åldern 19-35 år får kontinuerligt stöd i att hitta ett
arbete eller en praktikplats.
Projekt Delaktighet och stöd
Kristina Kindberg sitter med i referensgruppen. Projektet arbetar för att ge stöd till föräldrar och vuxna
barn att kunna frigöra sig trots mycket omfattande
funktionsnedsättningar.
Projekt gemensamt med Teater Kattma
Teater Kattma arbetar med dramaworkshops som
kreativ metod med deltagare med och utan rörelsehinder. Astrid är representant för Göteborgsklubben.
My Gustafsson var
med i uppsättning
av ”Alla har fel”
Foto: Titti Tindvall
Medlemsantalet
Göteborgsklubbens medlemsantal i december 2014
var 127.
Organisation
Förbundet Unga Rörelsehindrade har i dagsläget fyra
regioner varav Göteborgsklubben är den som ansvarar
för verksamhet i västra Sverige. Göteborgsklubbens
medlemmar bor, trots namnet, i hela Västra Götalandsregionen samt även i andra kommuner utanför
regionen.
Årsmötet
Göteborgsklubbens årsmöte hölls den 28 april på Dalheimers hus. Efter mötet umgicks vi och åt gott. Ett
stort tack till presidiet som bestod av Monica Rosborg
och Karl-Gustav Rosborg.
Finansiering
Göteborgsklubbens verksamhet har möjliggjorts av
medel från Göteborgs Stad, DHRG:s stiftelser, Unga
Rörelsehindrade förbundet och Västra Götalandsregionen. Vi vill tacka för detta finansiella stöd som gör

att vi kan bedriva vår verksamhet för barn och ungdomar med rörelsehinder.
Lokaler
Göteborgsklubben har sitt kansli förlagt till Dalheimers
hus i Göteborg. Utöver kanslilokalen har föreningen en
lokal med pentry som är tillräckligt stor så vi kan arrangera mindre medlemsmöten där. Vid större medlemsträffar hyr vi konferenslokaler av Dalheimers hus.
Under året har vi haft möten med ansvariga för Social
resursnämnd och Dalheimers hus. Det har skett förändringar och försämringar i servicen gällande postgången och kostnaden för att hyra lokaler. Tyvärr är
det också problem med stölder och inbrott i vår lokal
och i övriga delar av Dalheimers hus.
Hemsida
Vår hemsida finns på: http://goteborg.ungarorelsehindrade.se/ och har i genomsnitt haft 2 500 träffar
i månaden. Styrelsen och kansliet har hjälpts åt att
skriva på bloggen och hålla sidan levande. På bloggen
lyfter vi våra intressefrågor ur olika perspektiv, inte
minst om Göteborgs Stads syn på tillgänglighet.
Anställning och kansli
Expeditionen har två på halvtid anställda tjänstemän,
ombudsman Lisbet Karlsdotter och kanslist Kristina
Kindberg. Kansliet ger information och stöd till styrelsen när det gäller föreningens arbete. Expeditionen
ger också information till medlemmar, privatpersoner,
media, skolelever, politiker och olika myndigheter i
frågor som rör vår målgrupp. Besök och möten är vanligt förekommande.
Styrelsemöten och -uppdrag
Styrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden
samt ytterligare tre planeringsmöten under året. Under året har styrelsen haft uppdrag som bestått i möten med politiker, myndigheter, media, andra organisationer och projekt. Vi har även under året träffat
studerande på olika nivåer för att vara till stöd för deras skolarbeten. Syftet är att föra fram vår målgrupps
behov och presentera våra intressefrågor. Styrelsen har
i grupp, enskilt eller gemensamt med kansliet utfört
ett antal uppdrag.
Möten med Västtrafik
Under året har representanter från Göteborgsklubben
tillsammans med andra föreningar träffat Västtrafik
vid flera tillfällen för att påverka dem till att utöka
antalet rullstolsplatser och att förbättra det tyvärr ofta
dåliga bemötandet från chaufförerna. Detta verkar ty-

värr vara en never ending story här i Göteborg. Den
20 augusti träffade vi bland andra Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist.
Feministiskt självförsvar
Den 10 mars hölls ett möte med Feministiskt självförsvar då de efterfrågat information från oss hur de
bäst utarbetar en kurs för tjejer och kvinnor med rörelsehinder.

Viktoria övar feministiskt självförsvar
Foto: Lisbet Karlsdotter
Information tillgänglighet på Majornas bibliotek
Den 8 april deltog Astrid och Kristina i en informationskväll om tillgänglighet på Majornas bibliotek
riktad till allmänheten. Det är mycket egendomligt
att man fortfarande med all kunskap, teknik och ekonomi inte kan planera och bygga tillgängligt så att
Göteborgs stad verkligen blir en stad för alla.
Manifestation för Kristallnatten
Den 9 november deltog och talade Caroline på manifestationen till minne av Kristallnatten. Förintelsen
började med funktionshindrade barn och psykiskt sjuka. Hur många det var som dödades kan ingen exakt
säga men man uppskattar att det kan ha handlat om
närmare 300 000 människor. Den enda orsaken till
att de mördades var att de hade en funktionsnedsättning.
Ett urval av våra övriga uppdrag är:
• Den 18 januari deltog Viktoria i ett möte med
RFSL ungdom.
• Lisbet har deltagit i möten under året med organisationerna DHR, HSO, SRF, GDF, FUB, Astma
& allergi där organisationerna gemensamt tittar
på remisser gällande Göteborgs Stad och svarar på
dem.
• Den 23 januari deltog Lisbet i DHRGs projekt
Din vardag – Vår politiks konferens om myndighetsrädsla. Projektet har lyft många viktiga frågeställningar.
• Den 27 januari deltog Kristina i Västnytts sändning angående tillgänglighet i Göteborgs stad.
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Kristina och reportern promenerade i Majorna och
noterade att tillgängligheten var bristfällig.
Den 29 januari deltog Lisbet i ett möte för hyresgästerna på Dalheimers hus. Mötet tog upp försämringarna i postgången och höjning av priserna
för konferenslokaler. Dalheimers hus är inte längre
vad det en gång har varit.
Den 11 februari deltog Kristina i en konferens arrangerad av Handikappinstitutet ”Varenda unge
ska klara skolan”.
Den 14 februari deltog Kristina i en planeringsdag
om ”Barn och ungdomars psykiska ohälsa” arrangerad av Göteborgs Stad. Det är mycket viktigt
för Göteborgsklubben att vara uppdaterad på barn
och ungdomars situation i samhället.
Den 30 mars deltog representanter från Göteborgsklubben på DHR Göteborgsavdelningens
årsmöte. DHR är vårt moderförbund och det är
viktigt att följa deras arbete. Det är också kul att
notera att DHRGs ordförande Elin Åkesson är en
före detta ordförande i Göteborgsklubben.
Den 10 april deltog Caroline och Kristina i Social
resursnämnds möte Rätt stöd till arbete på Träffpunkten. Mötet följdes upp med ett nytt möte
under hösten.
Den 10 april deltog Lisbet i en kurs om Arbetsmiljö i Malmö. Då Göteborgsklubben även är en
arbetsplats är det viktigt att vi är uppdaterade på
lagar, förordningar och övriga regler.
Den 14 april träffade styrelsen kommunalråd Maria Rydén (M), ett samtal där vi utbytte information och erfarenhet med varandra. Dessa möten
med politiker är en mycket viktig del i vår verksamhet.
Den 26 april deltog Lisbet i DHR Västra regionens årsmöte. Precis som med vår lokala DHR
avdelning har vi en god relation och utbyte med
DHR på regional nivå.
Den 7 maj informerade Astrid, Kristina och Anders Westgerd Feministiskt Initiativ om de rättvisefrågor som våra föreningar arbetar med och varför
de är så viktiga att arbeta med hela tiden. Mötet
spelades in och finns tillgängligt på nätet.
Den 11 maj informerade Kristina elever på Burgårdens gymnasieskola om personlig assistans inför
deras val av linje.
Den 13 maj representerade Lisbet Göteborgsklubben på Bertil Karlssons begravning. Bertil var en
tidigare ordförande och ombudsman för DHR
Göteborgsavdelningen.
Den 23-24 maj deltog Caroline och Johanna i
DHRGs verksamhetskonferens på Grötö. Ett ut-
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märkt tillfälle att utbyta information med vår moderförening.
Den 26 maj deltog Lisbet i en heldagskonferens om
ryggmärgsskador arrangerad av RTP om hur viktigt
det är att få en samlad ryggskadevård i Sverige.
Fyra onsdagar i maj-juni deltog Lisbet i en kurs
om normer på Kvinnofolkhögskolan. Tillfällen
som också gav möjlighet att lära känna representanter från andra föreningar.
Under juni-augusti deltog Viktoria och Kristina i
FUNKTEKs stadsvandringar. Detta projekts mål
är att göra stadsvandringar och museernas utställningar bättre tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Den 9 juni deltog styrelsen i en workshop under
ledning av projektet En stärkt röst. Målet var att få
styrelsen att arbeta ännu bättre tillsammans.
Den 23 juni träffade styrelsen Patrik Höstmad från
Yimby Göteborg. Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
De vill att Göteborg ska växa och utvecklas som
stad och då är det viktigt att Göteborgsklubben
lägger fram våra åsikter när det gäller att skapa ett
bättre Göteborg.
Den 14 juli träffade styrelsen och kansliet Förbundets nye ordförande Mikael Bergman, kanslichefen Daniel Lundh och Måns
Stenberg som är nyanställd
för att sköta förbundets PRverksamhet.
Måns Stenberg
Foto: Lisbet Karlsdotter

• Kristina deltog i ett inslag i
Västnytt på valdagen den 14 september med tanke på tillgängliga vallokaler och tog bland annat
upp i intervjun hur viktig den personliga assistansen är för oss med omfattande funktionsnedsättningar.
• Den 30 september deltog Lisbet i en heldagskonferens om ryggmärgsskador. Arrangör var Neuroförbundet. Här togs bland annat upp om ny
forskning om handkirurgi och om kost.
• Den 21 oktober informerade Kristina elever i en
liten studiegrupp på Angeredsgymnasiet om hur
man får livet att fungera när man behöver hjälp i
vardagen.
• Den 25 oktober informerade Caroline och Kristina mellanstadieelever på skolan Polstjärnan om
hur det funkar att leva med rörelsehinder.
• Onsdag den 19 november påbörjades ett samar-

bete med Socialhögskolan som gäller ett forskningsprojekt och deltagande i utbildningen för
socionomstudenterna.
• Under december månad deltog Lisbet i en ekonomikurs på tre tillfällen anordnad av Social resursnämnd.
• Den 9 december träffade styrelsen representanter
för Grön ungdom. De ville diskutera frågor som
rör ungdomar med rörelsehinder i Göteborg. Det
blev ett långt och trevligt samtal.
• Kristina och Gustav Kindberg har deltagit i en fokusgrupp på Världskulturmuseet inför en lekfull
basutställning om det fantastiska och svåra att vara
tillsammans. Utställningen vänder sig till familjer
med barn upp till 12 år. Den färdiga utställningen
planeras att öppna för allmänheten i november
2015. Familjer med olika funktionshinder har träffats fyra gånger per år för att sätta tillgänglighet i
centrum men på ett lekfullt och intresseväckande vis
och där det ingår som en naturlig del i utställningen.
Medlemsmöten
Storsatsning på intressepolitisk teater
Den 8 mars var det premiär på uppsättningen Alla
har fel. Sedan flera år tillbaka har Göteborgsklubben
haft samarbete med Hans Sjöberg och Teater Kattma.
Genom workshops växte uppsättningen ”Alla har fel”
fram där man tog upp frågor som är livsviktiga för oss.
På scen deltog professionella och amatörskådespelare
med och utan funktionsnedsättning. Deltagarna berättade om att det var en fantastisk erfarenhet och en
känsla av att utvecklas på det personliga planet i deltagandet av teatern. Alla våra medlemmar bjöds in till
föreställningarna.
Tillgänglighetskontroller
Under 2014 fortsatte Göteborgsklubben med våra
tillgänglighetskollar. Våra nedslag får ses som exempel på den tyvärr ofta mycket dåliga tillgängligheten
i Västsverige men vi har också hittat ett och annat
guldkorn med bra tillgänglighetslösningar. Tillgänglighetskollarna var hardcore-möten med verkligheten
ute i samhället.
Lobbykursen på nätet
Under hösten erbjöd förbundet Unga Rörelsehindrade en kurs i lobbying. Lobbying är att försöka påverka politiska beslut genom att prata med dem som
bestämmer. Ditt mål är att få andra att – av egen vilja
– tycka som du. Under hösten bjöd vi in till medlemsmöte där Måns Stenberg berättade mer om kursen.

Dags att välja: liv eller död
Den 8 september hölls en heldag på temat att lyfta
det positiva med att satsa på personer med funktionsnedsättning. Göteborgs politiker var inbjudna till paneldebatten där: Teater Kattma, Elisabeth Abiri, Eva
Johansson, Lars-Göran Wadén och Thomas Juneborg
deltog. Arrangörer var; Teater Kattma, DHRG och
Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben.
West Pride
Den 28 maj – 1 juni deltog Göteborgsklubben för
första gången i West Pride. Vi hyrde ett tält som bemannandes hela dagarna och kvällarna där styrelsen
och intresserade medlemmar samt kansliet turades
om att ge information till besökande. Vi blev mycket
uppmärksammade i våra lila tröjor med texten: ”Gå
eller rulla – alla vill knulla” och egendesignade knappar som vi delade ut. Vi erbjöd besökare att ta selfies
och en av de som passade på att ta en selfie, var Gudrun Schyman. Att ha en synlig funktionsnedsättning
gör att man fortfarande ibland inte betraktas som en
sexuell varelse, utan bara som ”en handikappad”. Att
från denna position berätta att man är en tjej som gillar tjejer eller en kille som gillar killar eller tycker om
att klä sig som en kvinna är ett väldigt stort steg. Men
bland oss finns såklart även
flator, bögar och transor precis som i alla andra skapade
grupperingar.
Göteborgsklubben deltog i
West Pride
Foto: Madeleine Martinsson
Aktion mot Västtrafik
Den 18 juni arrangerade Göteborgsklubben tillsammans med Normaldemokraterna och Göteborgskooperativet för Independent Living en aktion som ville
uppmärksamma att Västtrafik inte har kommit långt
sen 1979, då lagen om en anpassad kollektivtrafik
kom. Att kunna använda kollektivtrafiken när du vill
ser de flesta som en självklarhet. För många med rörelsehinder är det däremot fortfarande långt ifrån självklart. Fortfarande kan vi inte ta oss ombord på alla
bussar och spårvagnar och kan vi det, får vi endast
åka en och ibland två personer i rullstol åt gången.
Att ha tillgång till allmänna kommunikationer är en
medborgerlig rättighet.
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Dalheimers hus 40 år
Den 25 november firade Dalheimers hus 40 år. Göteborgsklubben har sedan vi bildades haft vår kanslilokal på Dalheimers hus i Majorna. Under dagen hade
vi och övriga föreningar i huset informationsbord där
allmänheten kunde få information om vår verksamhet
och vilka frågor vi driver.
Framtidsveckan
Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben deltog i
Framtidsveckan och bjöd in intresserade till vårt Öppet hus i vårt Kök under två eftermiddagar den 6 och
8 oktober då vi talade om tillgänglighet i alla dess former som exempel på en hållbar livsstil. Bygg rätt nu så
har vi inte problem med tillgängligheten i framtiden.
Övriga medlemsmöten
• Den 13 januari visade Göteborgsklubben film.
Våra filmkvällar är trivselkvällar då vi äter gott,
tittar på en bra rulle och diskuterar filmen ur en
speciell förbestämd frågeställning. Denna gång
tittade vi på Mitt längtande hjärta och diskuterade
hur det är att leva med personlig assistans och ha
ett samliv.
• Den 27 januari filmkväll ”Veronica bestämmer sig
för att dö”. Diskussionen efteråt handlade om livets värde.
• Den 4 februari filmkväll då vi såg ”You don´t
know Jack”. En film om dödshjälpsaktivisten
Dr Jack Kevorkian. Den fokuserar på den tid på
90-talet då Kevorkian började hjälpa folk med
aktiv dödshjälp. Efteråt diskuterade vi dödshjälp,
vilket ofta diskuteras i media ur en positiv vinkel
vilket vår organisation anser vara fel.
• Den 26 februari hade vi ett medlemsmöte med en
barnmorska från Ungdomsmottagningen i Kungälv. Vi diskuterade vad Ungdomsmottagningen
erbjuder och varför det är så få ungdomar med
rörelsehinder som går dit.
• 14 maj bjöd vi in Frida Darj från RFSL som berättade om HBTQ-frågor och hetero-normer. Det
blev en jätteintressant kväll med mycket diskussion.
• Den 20 maj bjöd vi in våra medlemmar till Open
Space om arbetsmarknaden för unga människor
med funktionsnedsättning. Arrangör var Social
resursnämnd i Göteborg som under en heldag gav
tips på olika vägar till arbete. En liknande dag arrangerades senare under året.
• Den 26 augusti bjöd vi in våra medlemmar till stor
paneldebatt med politiker inför valet arrangerad
av bland annat HSO och DHRG. Dalheimersalen
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var fylld av människor med många frågor till de
närvarande politikerna. En inspelning av dagen
ligger uppe på vår blogg.
• Den 27 augusti bjöd DHRGs nätverk Öppna
Göteborg in till möte med information från Trafikkontoret. Vi fick reda på hur de arbetar med de
enkelt åtgärdade hindren och hur vi anmäler skador i gatubeläggningen.
• Den 3 september deltog medlemmar i DHRGs
heldag om Tillgänglighet. Föreläsare var Lilian
Müller och hon talade om vilka vinster samhället
gör om man bygger tillgängligt.
• Den 4 oktober hängde vi på när DHR Göteborgsavdelningen hade bjudit in Veronica Svensk och
Agneta Oreheim till en utbildningsdag som tog
upp om det personliga ansvaret i allmänhet och
om det personliga ansvaret i synnerhet i mötet
med de som ger oss service. Vi var många som
deltog i mötet, så många att vi fick byta lokal och
fortsätta mötet i Dalheimersalen. Detta ger ju en
fingervisning hur angeläget behovet är av att få ta
del av både ämnet personlig utveckling och hur vi
ska hantera vår service.
• Den 17 november bjöd vi in till Vägar till arbete:
praktikplatser, kooperativ, sociala företag. Arrangerad av: Social resursnämnd i Göteborg som bjöd
in till en heldag om tips på olika vägar till arbete.
• Den 11 december åt vi ett gott julbord med
DHRG som var väldigt generösa och bjöd sina
medlemmar på årets julbord.
Samarbete
Under året har Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben haft ett gott samarbete med DHRG och deras nätverk. Vi har samarbetat med Dalheimers hus
när det gäller att planera gemensamma stora konferenser riktade till yrkesverksamma och aktivt intresserade medlemmar. Vi har också samarbetat med GIL
i olika aktioner. Vi har regelbundet träffat SRF, HSO
och diskuterat gemensamma frågor. Vi har också haft
ett gott samarbete med teater Kattma.
Medhjälpare
Medhjälparsituationen har förändrats under senare år
när den personliga assistansen tillkommit. Men vi har
fortfarande medlemmar som har omfattande rörelsehinder men inte är berättigade till assistans, så behovet
av medhjälpare kvarstår för oss om än inte i så stor
omfattning som tidigare. Kostnaden för medhjälpare
är en tung post men vår verksamhet skall vara öppen
för alla, även de med ett stort hjälpbehov men som
saknar personlig assistans. Vi erbjuder kontinuerlig
utbildning till våra medhjälpare.

Slutord
Samhället ska inte vara öppet för vissa och stängt för andra! Vi i Unga Rörelsehindrade arbetar för att göra detta
till verklighet. Vår uppgift som organisation är att stärka våra medlemmars röster så att vi hörs långt fram i leden.
Samhället behöver starka organisationer som kan föra fram sin personkrets synpunkter och behov på ett konstruktivt sätt. Unga Rörelsehindrade har den kunskapen och styrkan och detta är vi stolta över. Vi är aktiva i debatter
och i frågor som rör ungdomar med nedsatt rörelseförmåga och vi ska jobba för att funktionsnedsättning ska ses
som en naturlig del av mångfalden. Tillsammans skall vi kämpa emot den diskriminering som vi dagligen utsätts
för och slåss för våra självklara rättigheter. Vi ser nu fram mot det nya verksamhetsåret och vi kommer att ge järnet
mot inkompetenta myndigheter, trångsynta politiker och verka för att vi unga med rörelsehinder blir lika delaktiga
i det vardagliga livet som alla andra.

STYRELSEN FÖR UNGA RÖRELSEHINDRADE GÖTEBORGSKLUBBEN
Astrid Steen
Ordförande

Johanna Andersson
Vice ordförande

Viktoria Andersson
Sekreterare

Andrew Hall
Kassör

Björn Poulsen
Ledamot

Christoffer Karlsson
Ersättare

Caroline Eriksson		
Jennie Svensson
Ersättare		 Ersättare
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Göteborgsfonden
Verksamhetsberättelse 2014
(orgnr 857200-6214)

Styrelsen för Göteborgsfonden får härmed avge följande redogörelse över fondens verksamhet under 2014 vilket
är det 85:e sedan fonden bildades.
Styrelsen
Ledamot		 Pia By
Ledamot		 Martin Ekman
Kassör		 Karl-Gustav Rosborg
			
Revisorer
Ordinarie		 Karin Rindebro
Ersättare		 Sven-Erik Bergqvist
			
Inga låneansökningar har inkommit under året. Årets överskott blev 351,53 kronor. Fondens grundkapital är
stadgeenligt 10 000 kronor.
Göteborg februari 2014
Pia By
Ledamot
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Martin Ekman
Ledamot

Karl-Gustav Rosborg
Kassör

Göteborgsfonden
Ekonomisk berättelse 2014

Ingående balansräkning 2014-01-01
Tillgångar
Plusgiro............................................60 925,91
Skandiabanken...............................201 092,31
Utlånade medel................................38 800,00
Inventarier.................................................1,00

Skulder
Avskrivningsfond.......................................1 829,30
Grundkapital...........................................10 000,00
Kapital..................................................288 989,92

300 819,22		

300 819,22

Resultaträkning 2014-01-01—12-31
Kostnader
Bankkostnader......................................850,00
Årets överskott......................................351,53
		

Intäkter
Ränteintäkter............................................1 201,53

1 201,53		

1 201,53

Utgående balansräkning 2014-12-31
Tillgångar
Plusgiro............................................77 375,91
Skandiabanken...............................202 293,84
Utlånade medel................................21 500,00
Inventarier.................................................1,00
			

Skulder
Avskrivningsfond.......................................1 829,30
Grundkapital...........................................10 000,00
Kapital..................................................288 454,07
Balanserat resultat........................................535,85
Årets resultat................................................351,53

301 170,75		

301 170,75
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Göteborgsavdelningens verksamhetsplan 2015-2016
Under 2015-2016 kommer avdelningens övergripande verksamhet i huvudsak att koncentreras till följande:
Rättighetspolitiskt arbete
DHRG med tillhörande styrelse har ett bestående ansvar för att ständigt utveckla avdelningens
kompetens samt att vi följer med och är aktiva i
samhällsutvecklingen utifrån de frågor som ständigt
är aktuella inom det rättighetspolitiska området.
DHR Göteborgsavdelningen fortsätter 2015 att
kämpa och kräva våra rättigheter. Det kan röra
sig om alltifrån tillgänglighet, personlig assistans/
hemtjänst, diskriminering, till etik/moralfrågor med
mera. Helt enkelt allt det som vi med någon form av
funktionsnedsättning utsätts för på olika sätt varje dag.
Det är detta som DHR:s värdegrund bygger på och
det arbetet ska fortsätta. Detta ska även under 20152016 ske med hjälp av våra egna rättighetspolitiska
nätverk och de olika råd i stadsdelar och centralt som
vi är representerade i. DHR Göteborgsavdelningen
planerar under 2015 att ansöka om medel för att
starta nya projekt samt fortsätta samarbetet med
vårt riksförbund och distrikt, men också med andra
organisationer och externa aktörer/företag.
Centralt och lokala råd för
funktionshinderfrågor
DHRG är representerat vid samtliga tio stadsdelar
samt vid det centrala rådet för funktionshinderfrågor.
Rådsfunktionerna är en utmärkt arena för att få kännedom om vad som händer inom respektive stadsdel – för att sedan i nästa steg kunna påverka. För
att råden skall förhöjas och utvecklas i sin kompetens
krävs kontinuerlig utbildning av ledamöterna samt en
medverkan från stadsdelar och andra så att vi involveras tidigt i olika processer. Även detta arbete fortsätter
under året.
Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor
Färdtjänstens råd är rådgivande organ till färdtjänstnämnden, vilket innebär att vi härigenom har en direktkanal till färdtjänsten. Många av medlemmarna
är beroende av färdtjänsten och att den fungerar väl
förhöjer livskvalitén avsevärt för den enskilde. Det är
därför viktigt att vi fortsätter att synas i dessa sammanhang även 2015 och 2016, och att vi därmed även
fortsättningsvis ställer krav på denna samhällsfunktion.
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Hälso- och sjukvårdsnämnderna
En ny organisation av hälso- och sjukvårdsnämnderna
är aviserad att träda i kraft från 2015. Från att tidigare ha varit tre nämnder i Göteborg skall det fortsättningsvis bara vara en nämnd, men hur den nya organisationen kommer att se ut i detalj är ännu inte klart.
Rättighetspolitiska nätverk
DHRG har tre rättighetspolitiska nätverk, se mer detaljerad information om dessa under rubriken nätverkens verksamhetsberättelser 2014. Nätverken kommer fortsätta sitt arbete även under 2015-2016.
Nya projekt
DHRG planerar att under 2015-2016 söka pengar för
ett större projekt, med rättighetspolitisk inriktning.
Det berör folkhälsa och situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.
Medlemsverksamhet/Medlemsvård
För första gången på många år ökade antalet medlemmar för 2014 jämfört med föregående år. Även om
ökningen bara är tre personer är det roligt att kunna
meddela detta trendbrott. De aktiva blir dock allt äldre
och det är fortfarande svårt att engagera medlemmarna
i åldersgruppen 35-50 år. En positiv utveckling är att
gruppen upp till cirka 35 år har fortsatt att vara mer
aktiv än tidigare. Det blir allt viktigare att på olika sätt
ta hand om medlemmarna och arbeta för att det skall
finnas ett utvecklande rättighetspolitiskt arbete och en
bra verksamhet för våra medlemmar i samarbete med
vårt förbund, region (före detta distrikt), andra organisationer och externa aktörer/företag.
Medlemsrekrytering
Arbetet med att rekrytera fler medlemmar och att
engagera dem som redan är medlemmar kommer att
fortsätta under året. Som organisation är det oerhört
viktigt att synas. Därför kommer vi även under 20152016 delta i olika mässor – som till exempel Leva &
Fungera – utställningar och andra utåtriktade sammankomster/sammanhang. Media och andra typer
av marknadsföring är också ett jättebra verktyg för att
visa att vi finns samt vilken verksamhet vi kan erbjuda.
Vi kommer att höras och synas mycket under året…
Medlemssociala nätverk
DHRG har sju medlemssociala nätverk, se mer detaljerad information om dessa i nätverkens verksamhetsberättelser 2014. Nätverken kommer fortsätta sitt
arbete även under 2015-2016.

Medlemsmöten
Avdelningsstyrelsen kommer ha ansvaret för våra medlemsmöten även i fortsättningen. Vår ambition är att
på olika sätt öka intresset för mötena och satsa på intressanta föredragshållare och ämnen så att DHRG:s
medlemmar i större utsträckning deltar på dem. Alla
är välkomna.

hemsida kan en stor del av den information som idag
finns i vår medlemstidning Mötespunkt återfinnas
där istället. Mötespunkt ges även fortsättningsvis ut
som ett fyr- eller sexsidigt informationsblad vid sex
tillfällen under året utöver den avsevärt fylligare tidning som bland annat innehåller handlingarna inför
årsmötet.

Hemsidan och Mötespunkt
Vår hemsida har samma grafiska utformning som
riksförbundets hemsida, som under föregående år fick
ett nytt utseende. En hemsida är konstant under uppdatering och blir aldrig färdig, utan den utvecklas och
förändras ständigt. Med hjälp av aktiva medlemmar
som tipsar om inslag till sidan kan den bli ännu mer
användbar för medlemmarna. Med en väl utbyggd

Kurser/Utbildningar
Under året kan kurser och utbildningar komma att
arrangeras i egen regi, lite efter behov och önskemål,
men också efter vad som ”ligger i tiden” just då.

Nätverkens verksamhetsplaner 2015
Café Väster
Café Väster har varit försöksverksamhet under ett par år.
Avsikten ska fortsättningsvis vara att ge medlemmarna i västra Göteborg möjlighet till information och gemenskap vid sammankomster i den egna
närmiljön. Träffarnas daglediga deltagarantal har successivt utökats till en önskad nivå, vilken ska behållas under kommande år. Ambitionen av ett mötesinnehåll med blandning av lokalt relaterade sociala och
rättighetspolitiska frågor ska alltid finnas med. För att
gynna trivsel och gemenskap kommer även ett allsidigt utbud av kulturella och musikaliska inslag finnas
på agendan. Verksamheten bör kunna användas som
förebild för liknande aktiviteter i övriga stadsdelar
inom Göteborgs Stad.
Vega Skårberg, Marianne Gunnarsson
Flinka Fingrar
Vill du vara med i ”vårat gäng”? Kom till oss; vi träffas
i kansliets kök på Slottsskogsgatan 18 varje torsdagseftermiddag vid ungefär 30 tillfällen under året. Oftast
använder vi nål och tråd, stickor eller virknål, men du
som vill använda händerna på annat sätt är självklart

också välkommen. Kaffe med hembakt kaffebröd och
trivsel får du på köpet. Varje höst arrangerar vi vår
höstmarknad, Bazaaren, där vi säljer eller lottar ut det
som vi har tillverkat under året.
Ingeborg Johansson, Gun Ekstorm
Grå Pantrarna
Planering av bostäder för äldre
Grå Pantrarna kommer även i fortsättningen arbeta
med att bevaka tillgängligheten i ordinära bostäder så
att äldre personer har möjlighet att bo kvar när de i
samband med åldrandet får en funktionsnedsättning,
vilket är vanligt. Den allmänna policyn är ju också sedan länge att äldre skall kunna bo kvar hemma med
hjälp av hemtjänst och hemsjukvård. Denna policy
bygger dock på att de äldres bostäder är tillgängliga.
Enligt uppgift bor redan hälften av alla personer som
är 65 år och äldre i otillgängliga bostäder. I den kartläggning som gjordes av de kommunala bostadsbolagen i Göteborg är endast cirka 12 % av deras bostadsbestånd tillgängligt.
Anmärkningsvärt är således att man inte kommer att sätta in hissar vid den pågående renoveringen
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av 50-, 60- och 70-talens trevåningshus som saknar
hissar. Detta enligt uppgift från bland annat ett av de
kommunala bostadsbolagen, Poseidon. Vi kommer
att ta kontakt med de andra bostadsbolagen samt Äldreboendedelegationen för att se hur man möjligtvis
skall kunna få en ändring till stånd.
Positivt är dock att det i Göteborg planeras en
hel del trygghetsbostäder, ett mellanting mellan så
kallade omsorgsboende (tidigare särskilt boende) och
ordinärt boende. Samtidigt fortsätter man att bygga
äldreboenden i ungefär samma utförande som tidigare, det vill säga relativt stora enheter och med relativt
små boendeenheter för varje hyresgäst. Vi kommer att
fortsätta att försöka påverka utformningen av dessa
bostäder. Önskvärt är att man ur trivselsynpunkt bygger mindre enheter. När det gäller möjligheten att på
ett enkelt sätt ta sig ut och ha tillgång till naturen i
de trädgårdar som anläggs i anslutning till dessa bostäder, vore det önskvärt att man hade små uteplatser
i anslutning till lägenheterna så att de boende på ett
enkelt sätt kan ta sig ut. Idag står ofta de fina trädgårdar som anläggs vid äldreboendena tomma därför att
personalen inte har tid att gå ut med de boende.
Servicens utformning inom hemtjänst och äldreboenden
Vidare kommer vi att bevaka att resurserna inom
hemtjänst och hemsjukvård är tillfredsställande, en
förutsättning för kvarboende för de äldre som har ett
omfattande omvårdnadsbehov. Enligt den debatt som
fördes i samband med valet framkom att utformningen av hemtjänsten är långt ifrån tillfredsställande idag.
Framförallt gäller det behovet av kontinuitet, det vill
säga att inte ständigt behöva byta vårdgivare. Detta
påpekade vi också i den skrivelse vi gjorde till berörda
politiker för ett par år sedan. Där kritiserade vi också
den så kallade Göteborgsmodellen för att den utlovade valfriheten när det gäller att välja tjänster tyvärr
inte fungerade. Detta bygger nämligen på en viss generositet när det gäller tilldelad tid, vilket tyvärr inte
finns idag. Vi kommer således att fortsätta att bevaka
utformningen av hemtjänsten i den pågående omorganisation som tillkännagivits i dagspressen.
Viktigt är också att hemsjukvården har resurser när det gäller att komplettera hemtjänsten exempelvis vid olika sjukdomar eller skador och att man
bland annat har möjlighet att låta en läkare göra hembesök.
När det gäller ledsagarservicen har vi hört från
de medlemmar som har ledsagarservice att de inte kan
få det på tider som de själva önskar utan det är på hemtjänstens villkor, det vill säga på tider som de dikterar.
Exempelvis är det nästan omöjligt att få hjälp en helg.
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Anhörigfrågan
Alltfler anhöriga till äldre personer tar idag hand om
sina närstående. Vi kommer att titta på orsakerna till
detta och på vilket stöd Göteborgs Stad erbjuder de
anhöriga. Vid kontakt med medlemmarna har vi förstått att stödet till de anhöriga ofta är bristfälligt.
Ekonomin
Vi följer också debatten om eventuella förbättringar
när det gäller ekonomin för pensionärer. Bland annat har ju skatten varit högre för pensionärer än för
löntagare. I de röd-grönas budgetförslag, som ju tyvärr stoppades, skulle skatten för pensionärer likställas med löntagarnas. Samtidigt fanns förslag att utöka
pensionerna med ett par hundralappar, vilket vi anser
är ett alltför litet påslag.
Andra viktiga ekonomiska frågor att bevaka är
avgifter för kommunal service som exempelvis färdtjänstavgiften och hemtjänstavgiften. För personer
som uppnår 65-årsgränsen innebär det ekonomiska
försämringar inom en rad områden såsom sänkt handikappersättning, inget bilbidrag, låga pensioner för
deltidsarbetande på grund av ett orättvist uträkningssystem av ATP-pensionen. Vi vill tillsammans med
förbundet arbeta för att förbättra äldregruppens ekonomiska villkor.
För att följa utvecklingen inom äldrevården
kommer vi också att bevaka den forskning som pågår
inom FoU i Väst, och kommer eventuellt att delta i
några intressanta kurser under kommande år.
Gulli Kohlström
Hälso- och sjukvårdsnätverket samt Hemtjänst
Vi fortsätter att bevaka återkommande rehab.perioder
och även den medicinska rehabiliteringens olika områden och framförallt den pågående samordningen av
ryggmärgsskaderehabiliteringen på SU och rehabiliteringen vid Högsbo sjukhus.
När det gäller planeringen av olika sjukvårdsinrättningar försöker vi bevaka pågående nybyggnation,
såsom Angereds Närsjukhus, och pågående renoveringar. Vi har bland annat skickat över vår komplettering av regionens riktlinjer för sjukhusplanering.
Vi kommer även i fortsättningen att delta i
dialogmöten med Hälso- och sjukvårdsnämnderna.
De kommer emellertid att omorganiseras, från tre
nämnder i Göteborg till endast en nämnd. Vi hoppas givetvis att vi även fortsättningsvis kommer att ges
möjlighet att bevaka dessa frågor via dialogmöte i den
nämnd som blir kvar. Vi kommer således att bevaka
den fortsatta behandlingen av denna fråga.
Frågor som är aktuella och som vi kommer att
bevaka i kvarvarande HS-nämnden i Göteborg är det
nyligen införda fria valet av rehabilitering och även

smärtvården som vi inte fått klara besked om än. En
annan fråga som kanske blir aktuell längre fram är
möjligheten att få specialistvård i annat landsting. Enligt den röd-gröna budgeten skulle valfriheten när det
gäller att välja vårdcentral återigen eventuellt tas bort
och hur det skall gå till får vi också bevaka.
Habiliteringsfrågan är också aktuell, där vi samarbetar med Unga Rörelsehindrade. Det har varit en
hel del omorganisationer och vi kommer att bevaka
hur det fungerar idag.
När det gäller vårdcentralerna har vi haft uppe
denna fråga i dialogmötena, bland annat med tanke
på att vissa tjänster som skall finnas är dåligt kända vid
olika vårdcentraler. Bland annat kände en vårdcentral
inte till att man skall kunna få hem en läkare i fall där
personen inte orkar ta sig till akuten och vårdcentralernas kunskap om olika funktionsnedsättningar var
mycket varierande. Kravet från Neuroförbundet är att
deras grupper skall ha möjlighet att få komma till specialistläkarna och vi stöder dem i denna fråga.
Hemtjänsten
Vi kommer att begära att få diskutera den omorganisation som pågår och de frågor som vi är särskilt
intresserade av och vill förändra är bristen på kontinuitet, det vill säga att brukarna får växla mellan
alltför många servicepersoner. Så kallade hemtjänst i
assistansliknande form, som vi trodde fanns, har tyvärr utgått från reglerna i SoL. Vi kommer givetvis att
arbeta för att denna form av hemtjänst skall finnas för
människor som inte har personlig assistans men som
har behov av en sådan form av service.
Vi kommer även fortsättningsvis att samarbeta
med Neuroförbundet, Personskadeförbundet RTP
och Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben i dessa
frågor.
Anna Ljungqvist, Gulli Kohlström
Lokala råd för funktionshinderfrågor
DHRG:s ledningsgrupp för rådsverksamheten planerar att ha tre gemensamma träffar för DHRG:s ledamöter i de olika råd där vi är representerade. De
områden vi kommer att prioritera är arbete, för- och
grundskola samt personer över 65 år, utöver den alltid
aktuella tillgänglighetsfrågan. Vi kommer också att erbjuda en studiecirkel på tre träffar för ledamöter som
är intresserade. Om det går att hitta finansiering så
vill vi också hinna med en utbildningsdag om kommunal funktionshinderpolitik som framför allt riktar
sig till politiker och chefer i kommunen. Vi kommer
också söka en samverkan med övriga organisationer
som finns representerade i råden. Genom resursförstärkningen på kansliet hoppas vi att vi tillsammans
ska kunna utveckla uppdraget och göra det än mer

spännande och engagerande för våra representanter i
de olika råden.
Karl-Gustav Rosborg, Håkan Högberg
Medlemssociala kommittén
Under året planerar vi att anordna en traditionell midsommarfest med silltallrik, jordgubbstårta och underhållning. I december är det åter dags för adventskaffe
med underhållning och någon vecka senare står julbordet uppdukat med en mångfald av julmat.
Medlemssociala kommittén
MåBra/Smärtnätverket
Målsättningen är att vi skall må så bra vi kan och därför behöver vi verktyg för detta. Ett blandat programinnehåll får vi oss att må bra.
Vi startar året med att se musikalen Cats på
Balettakademien. Strax därefter, den 25 mars, är det
våffeldax med trevlig samvaro. Filmkvällar genomförs
över året. Många föredrag på kulturhuset Frölunda
under ämnet smärta och i sommar blir det också en
träff på Handikappbadet Lilla Amundön där vi träffas, grillar och har trevligt tillsammans med nätverket
”Livets Puzzel”. Vi fortsätter också med de lyckade
lunchträffarna som vi har en gång i månaden. Traditionsenligt går vi på Lisebergs Julmarknad och det blir
också en julkonsert i Smyrnakyrkan som brukar vara
fantastisk.
Marianne Gunnarsson
Nätverket ”Livets Puzzel”
• Februari: Filmvisning: ”Känn ingen sorg” som är
syntolkad.
• Mars: Föredrag om resor, där Annelie Nilsson
och Jonas Andersson föreläser.
• April: Filmvisning: ”Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann”, som även den är
syntolkad.
• Maj: Kognitiva svårigheter, där bland andra Therese Olsson är föreläsare.
• Juni: Grillkväll tillsammans med MåBra-nätverket.
• Juli: Besök i Göteborgs botaniska trädgård.
• Augusti: Besök Björngårdsvillan, Slottsskogen.
• Höstens aktiviteter är inte helt spikade, men det
som vi vill arbeta för att ordna är ”en dag med
personlig assistans”; ett föredrag med Roland Ernebro om kyrkligt engagemang och funktionshinder samt en kväll om handikappidrott eller andra
träningsformer. Ett annat intressant ämne att ta
upp är frågan hur man driver sin assistans i form
av ett kooperativ jämfört med ett mer klassiskt assistansföretag.
Therese Olsson, Leif-Göran Josefsson
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Nätverket Öppna Göteborg, ”NÖG”
Den stora utmaningen för oss är att även i fortsättningen
påverka beslutsfattare om nödvändigheten av att göra
samhället tillgängligt och användbart för funktionshindrade. Stort fokus i nätverket under 2015 kommer att
läggas på Göteborgs Stads fortsatta arbete med att fram
till 2021 göra staden tillgänglig och användbar för alla
göteborgare. Vi kommer då bland annat att arbeta med
framtagandet av ett nytt handikappolitiskt program som
bygger på FN-konventionen om funktionshindrades
rättigheter, uppföljning av Trafikkontorets handikapprogram, enkelt avhjälpta hinder i byggd miljö,
förbättrad färdtjänst samt vidare tillgänglighetsgörande av kollektivtrafiken.
Vi fortsätter med NÖG:s rättighetspolitiska och utåtriktade arbete, i samarbete med DHR
Region Västra Götaland, Göteborgs Rättighetscenter, HSO, SRF samt GIL. Intresserad av att vara
med och påverka? Anmäl ditt intresse till Robert
Kindberg på DHRG:s kansli.
Exempel på föredrag som kommer att erbjudas:
• Hur kan DHRG:s rättighetspolitiska arbete utvecklas med anledning av den nytillkomna diskrimineringsgrunden otillgänglighet?
• Hur kan vi använda FN:s konvention om funktionshindrades rättigheter i våra samråd med Göteborgs Stad? Hur fungerar Länsstyrelsens tillsyn
gällande fysisk tillgänglighet?
• Kan gatumiljö med bevarandekrav vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga?
Viktiga projekt som vi fortsätter/sätter igång
att arbeta med är: Västlänken och Avenyn. Utvecklingsarbetet gällande den så kallade Stenstaden, ”Göteborgsmodellen”, tillgänglig och användbar gatumiljö med bevarandekrav. I år kommer vi även att arbeta
med ”Evenemangsstråket” Bergakungen, Valhalla
simhall, Scandinavium, Gamla och nya Ullevi samt
Liseberg för att nämna några. Vi kommer att anordna
hjälpmedelsvandringar med utvalda tjänstemän och
politiker.
I nätverket kommer vi fortsätta att följa upp arbetet i Göteborgs Stads Centrala funktionshinderråd,
färdtjänstens funktionshinderråd, DHR Region Västra Götalands färdtjänstgrupp, samrådsgruppen för
fysisk tillgänglighet, Stadsdelsnämndernas funktionshinderråd samt Dalheimers hus självförvaltningsråd.
Vi hoppas som vanligt att fördjupa och förfina samrådet i våra rättighetspolitiska frågor med Göteborgs
Stad, då med speciell inriktning på Byggnadsnämnden som fortfarande gör allt för att INTE diskutera/
samråda med DHR kring tillgänglighet. Målet är att
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få det lika respektfullt, öppet, brett och högt i tak,
som vi under många år arbetat fram med färdtjänstens
råd för funktionshinderfrågor.
Färdtjänsten kommer även i framtiden vara det
viktigaste transportmedlet för många av våra medlemmar. Färdtjänstfrågor som nätverket kommer att arbeta med:
• Resa i tid – resenären ska få resan vid bokad tid
• Förarutbildning för cirka tusen förare – bra bemötande vid resan
• Utveckling av självservice – mobilappen och
webbportalen utvecklas för att underlätta resenärernas möjligheter att på egen hand sköta bokningar och hantering av resor
• Utvärdering av rådet, harmonisering av färdtjänstregler i GR-kommunerna
Diskussionsfrågorna är många och heta på våra möten:
• Får man åka kollektivt när man har färdtjänst?
• Varför är färdtjänsten sen!?
• Det är jobbigt att anmäla alla fel med färdtjänsten!
• Hur anmäler jag brister i gatumiljön?
• Nu pratas det mer användbarhet!
Vi bjuder in alla intresserade medlemmar till
träffar där vi fångar upp aktuella frågor, informerar
och diskuterar. Bäste medlem, välkommen!
Robert Kindberg
Studiekommittén
I år blir det flera föreställningar på Lisebergsteatern
och på Lorensbergsteatern. Skratt gör att vi mår
bättre. Olika studiebesök såsom Universeum, Medicinhistoriska museet, Aeroseum, Göteborgsoperan
med mera, likaså några studiecirklar, i bland annat
matlagning. Vi besöker ”Seniormässan” och ”Leva &
Fungera-mässan”. I år startar vi även en ”fikagrupp”
som ska träffas en gång i månaden på caféet, Frölunda
Kulturhus. Vi planerar också att göra en inköpsresa
till Ullared.
Marianne Gunnarsson, Björn Falk, Gunnel Gewert,
Cecilia Solberg
Trivselbingo
Vår populära trivselbingo kommer som vanligt att arrangeras vid totalt åtta tillfällen under året, fyra under
vårterminen och fyra under höstterminen. Månadens
andra tisdagseftermiddag är det dags att bege sig till
Dalheimersalen på Dalheimers hus för att spela bingo,
dricka kaffe, köpa en lott och – inte minst att umgås.
Med lite tur får du kaffe eller någon annan vinst med
dig hem!
Maj-Britt Berglund

Motioner till årsmötet / förbundsmötet
Motion 1

Regelbunden, individuell rehabilitering måste garanteras
Att leva med nedsatt rörelseförmåga kan begränsa tillvaron. Rehabilitering och träning är viktig för att undvika
försämring. Alla personer med funktionsnedsättning som är i behov av rehabilitering måste få en individuell
rehabplan. Regelbunden, individuell rehabilitering hjälper individen hantera situationen och att hitta sina
möjligheter.
En individuell rehabplan innebär ett gemensamt mål för alla inblandade; patient, anhöriga och alla
vårdkontakter. Det skapar trygghet när alla vet fokus. Men planen måste ständigt utvärderas och göras aktuell.
Vid nedsatt rörelseförmåga är rehabilitering ofta en livslång process.
Jag yrkar att DHR verkar för att alla medlemmar som har behov ska få
• Statlig garanti för regelbunden, livslång rehabilitering (vilket kräver ökade rehabresurser)
• Individuella rehabplaner
• Heltäckande vårdkedja som inkluderar rehabilitering
Cecilia Solberg
Styrelsens förslag till beslut
• Motionen har behandlats vid avdelningsstyrelsens sammanträde 2015-02-23 och styrelsen föreslår att
motionen bifalls.

Motion 2

Tydligare regler vid hissrenoveringar
Om man är beroende av hiss för att komma in och ut från sin bostad blir det problem när hissen ska renoveras.
Det saknas riktlinjer för den boendes rätt till ersättningsbostad, kompensation för dubbla hyror och övriga
kostnader i samband med tillfällig flytt eller annan lösning för tillgång till hiss.
Jag yrkar
• att DHR verkar för att skapa enhetliga regler för ersättningsboende eller andra tillfälliga lösningar vid
hissrenovering
Cecilia Solberg
Styrelsens förslag till beslut
• Motionen har behandlats vid avdelningsstyrelsens sammanträde 2015-02-23 och styrelsen föreslår att
motionen bifalls.
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Motion 3

Ändring av DHR´s slogan
DHR´s slogan lyder ”Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder!” Det kan uppfattas som att det är vi med
nedsatt rörelseförmåga som ska bort. Jag anser att Förbundet Unga Rörelsehindrades tidigare slogan: ”Vi kämpar
för ett öppet samhälle!” är bättre.
Jag yrkar
• att DHR:s slogan ändras till ”Vi kämpar för ett öppet samhälle!”
Cecilia Solberg
Styrelsens förslag till beslut
• Motionen har behandlats vid avdelningsstyrelsens sammanträde 2015-02-23 och styrelsen föreslår att
motionen bifalls.

Motion 4

Tillgänglighet i vallokaler
Vi är många som inte vågar gå till vallokalen på valdagen, då det inte är helt säkert att vi faktiskt kan komma in
och lägga vår röst. Vi får istället gå och rösta i förväg, för att garantera att vi säkert kan komma in. Det är också
ofta svårt att själv nå till valsedlarna, som sitter högt upp.
Jag yrkar
• att DHR verkar för att alla vallokaler ska vara fullt tillgängliga
Cecilia Solberg
Styrelsens förslag till beslut
• Motionen har behandlats vid avdelningsstyrelsens sammanträde 2015-02-23 och styrelsen föreslår att
motionen bifalls.

Motion 5

Reservdelar till hjälpmedel
Det händer att skruvar och muttrar går sönder på våra hjälpmedel till exempel en skruv till rollator eller rullstol.
Det vore önskvärt om vi fick med lite reservdelar så vi själva kan byta en skruv eller mutter. Idag får vi åka och
lämna in våra hjälpmedel, även vid lättare reparationer.
Jag yrkar
• att DHR verkar för att vi ska få mindre reservdelar med oss vid utprovningen av nya hjälpmedel
Cecilia Solberg
Styrelsens förslag till beslut
• Motionen har behandlats vid avdelningsstyrelsens sammanträde 2015-02-23 och styrelsen föreslår att
motionen bifalls.
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Motion 6

Riksfärdtjänstresor
Jag anser att rutinerna för att boka färdtjänstresa är krångliga och osäkra för resenären.
Det låter bra när man bokar via telefon men i praktiken är det en annan sak. Många har erfarenhet av att
biljetter inte kommer i tid och man får ge sig iväg på sin resa utan giltigt färdbevis och hoppas på det bästa. Det
vill säga, man får ett bokningsnummer men har ingen biljett i handen. Man blir lovad att biljetterna ska hinna
fram och om det inte blir så säger riksfärdtjänsten att de inte kan skicka ut en sms-bekräftelse eftersom man inte
hade det önskemålet från början och nu är det för sent! Kanske att man i detta läge väljer att ställa in sin resa.
Många DHR-medlemmar vågar inte ta på sig uppdrag och åka iväg på möten eller kurser. Det är negativt för
vårt föreningsarbete.
Jag yrkar
• att DHR verkar för att påverka Riksfärdtjänst så att de ser över sina rutiner. Biljettbokningen ska fungera
smidigt och pålitligt för våra medlemmar
Cecilia Solberg
Styrelsens förslag till beslut
• Motionen har behandlats vid avdelningsstyrelsens sammanträde 2015-02-23 och styrelsen föreslår att
motionen bifalls.

Motion 7

Intyg för sjukresa
Om man som enskild person åker till sin hjälpmedelscentral, till exempel för att få reservdelar till hjälpmedel,
så kan man inte få sjukreseintyg för resan dit. Hjälpmedelscentralen hänvisar till att man ska boka en tid med
sin arbetsterapeut för att följa med och därmed skulle det bli en sjukresa. Jag anser att detta är en osmidig och
krånglig rutin. Man kan behöva hjälp akut och får inte tag på sin arbetsterapeut. Resan får man göra oavsett och
det blir en extra kostnad för den enskilde.
Jag yrkar
• att DHR verkar för att hjälpmedelscentralen skriver intyg för sjukresa, även om arbetsterapeut inte är
kontaktad
Cecilia Solberg
Styrelsens förslag till beslut
• Motionen har behandlats vid avdelningsstyrelsens sammanträde 2015-02-23 och styrelsen föreslår att
motionen bifalls.

Motion 8

Flyget – ett bättre alternativ än tåg
Jag anser att flygbolagen oftast ger en bättre service än tågbolagen. När man ska åka tåg och är rullstolsburen är
det inte alla tågavgångar som fungerar. Det kan bero på att tågen saknar hiss eller att tågvärdarna inte kan ge den
hjälp man behöver. Om man inte har personlig assistent ska man kunna få hjälp med ledsagning till och från tåg
men många har erfarenhet av att det inte går att lita på att det fungerar.
Med flyg finns alltid möjlighet att åka även om man använder rullstol och ledsagarservicen är bra i Sverige.
Jag yrkar
• att DHR verkar för att tågen ska erbjuda samma servicegrad och tillgänglighet som flyg vid inrikesresor
Cecilia Solberg
Styrelsens förslag till beslut
• Motionen har behandlats vid avdelningsstyrelsens sammanträde 2015-02-23 och styrelsen föreslår att
motionen bifalls.
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Förslag till förtroendevalda, årsmötet 2015-03-29

OBS! Detta är förslaget 2015-02-27. Förslaget kan ändras fram till årsmötet.
Valberedningens förslag		
Göteborgsavdelningens styrelse 2015
Ordförande
Ledamöter

Håkan Högberg
Marianne Gunnarsson
Lars Lundström
Maria Nordbladh
Björn Falk
Ersättare
Jeanette Ahlström Nyberg
Revisorer
Karin Rindebro
Sven-Erik Bergqvist
Revisorssuppleant Marja Lindstedt
Auktoriserad revisor Joakim Svensson

fyllnadsval ett år
omval två år
omval två år
fyllnadsval ett år
kvarstår ett år
nyval två år
kvarstår ett år
nyval två år
fyllnadsval ett år
omval ett år

Studiekommittén
Studieorganisatör Marianne Gunnarsson
Björn Falk
Gunnel Gewert
Ersättare
Cecilia Solberg

omval ett år
omval ett år
omval ett år
omval ett år

Valberedningskommittén
Sammankallande Cecilia Solberg
Helena Gustavsson
Ersättare
Therese Olsson

står till förfogande
står till förfogande
nyval

Göteborgsfonden
Karl-Gustav Rosborg
Martin Ekman
Pia By

omval två år
kvarstår ett år
kvarstår ett år

Medlemssociala kommittén
Sammankallande Rigmor Gustafsson
Maria Nordbladh
Therese Olsson

omval ett år
omval ett år
nyval ett år

Möteskommittén
Sammankallande Maj-Britt Berglund
Helena Gustavsson
Eva Benjaminsson

omval ett år
omval ett år
nyval ett år

Resekommittén
Sammankallande Marianne Gunnarsson
Rigmor Gustafsson
Carmen de los Angeles

omval ett år
nyval ett år
nyval ett år
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Övriga nominerade

Rigmor Gustafsson

fyllnadsval ett år

Redaktionsrådet Anna Ljungqvist
omval ett år
Unga Rörelsehindrade utser en ledamot
Café Väster
Sammankallande
Flinka Fingrar
Sammankallande
Trivselbingo
Sammankallande

Nätverksledare
Grå Pantrarna
Sammankallande

Vega Skårberg
Marianne Gunnarsson

omval ett år
omval ett år

Ingeborg Johansson
Gun Ekstorm

omval ett år
omval ett år

Maj-Britt Berglund
Dagny Thorsson
Gun Rosenlund

omval ett år
omval ett år
nyval ett år

Inga-Lill Carlén Andersson nyval ett år
Gulli Kohlström
omval ett år

Hälso- och Sjukvårdsnätverket
Sammankallande Anna Ljungqvist
Gulli Kohlström

omval ett år
omval ett år

Lokala råden för funktionshinderfrågor
Sammankallande Karl-Gustav Rosborg
Håkan Högberg

omval ett år
nyval ett år

MåBra/Smärtnätverket
Marianne Gunnarsson

omval ett år

Nätverket ”Livets Puzzel”
Sammankallande Therese Olsson
Kim Vehmanen

omval ett år
nyval ett år

Nätverket Öppna Göteborg, ”NÖG”
Robert Kindberg

omval ett år

ABF Studieråd

Marianne Gunnarsson
Gunnel Gewert

omval ett år
omval ett år

Val av ombud till DHR Region Västra Götalands årsmöte 25 april 2015 i Borås
Ordinarie: Vega Skårberg, Håkan Högberg, Karl-Gustav Rosborg, Cecilia Solberg, Martin Ekman,
Martin Eliasson, Karin Rådberg, Sven-Erik Bergqvist, Ulrika Bergqvist, Alexsandra Ernwall, Marja Lindstedt,
Jeanette Ahlström Nyberg, Rigmor Gustafsson, Marianne Enoksson, Maria Nordbladh
Ersättare: Therese Olsson, Maj-Britt Berglund, Gun Rosenlund, Dagny Thorsson, Krister Frank,
Anna-Karin Johansson, Lisbet Karlsdotter, Annika Pålsson, Ulf By, Pia By, Elin Åkesson, Hedda Allerbjer
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Aktivitetskalender vintern/våren 2015
Datum
1

Mars

3
4
5
9

Caféträff på Frölunda Kulturhus
 Trivselbingo
 Leva & Fungera-mässan

15
16

Trivselbingo
Manusstopp Mötespunkt nr 4

Leva & Fungera-mässan
 ”Livets Puzzel” Filmvisning
 Leva & Fungera-mässan
Mötespunkt nr 2 hos
medlemmarna

22
25

Våffelträff

26

Ekonomimöte inför årsmötet

27
29

Maj

Påskhelg på Västerhav
Påskhelg på Västerhav
Påskhelg på Västerhav
Manusstopp Mötespunkt nr 3

12
13
14

19

April
”Livets Puzzel” Föreläsning om
resor

Öppna Göteborg
Årsmöte, DHR Region Västra
Götaland

Öppna Göteborg
Årsmöte, DHRG

 Studiebesök
Medicinhistoriska museet
 Mötespunkt nr 3 hos
medlemmarna

Viljans IF,

Klubbvägen 31, Västra Frölunda
I klubbstugan finns ett löpband och en ben- och magtränare som du kan använda.
För information och anmälningar kontakta Pia By, telefon 031-704 60 50

Behöver du hyra lokal?
Då kan du hyra Viljans IF:s klubbstuga på Välen, Klubbvägen 31, Västra Frölunda. Pris 300,- kronor per tillfälle för
medlemmar i Viljans IF, icke medlemmar betalar 600,- kronor. Du städar själv, om inte så hyr vi in en städfirma och
skickar räkningen till dig.
För bokning kontakta Pia By, telefon 031-704 60 50.
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Manusstopp för nästa Mötespunkt är
torsdagen 9 april 2015
Material skickas till
Pia By, pia.by@dhr.se eller
Jonas Andersson, jonas.andersson@dhr.se
eller till adressen på Mötespunkts baksida

Sök bidrag ur
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Norrbacka-Eugeniastiftelsen beviljar bidrag till
enskilda personer som har varaktig fysisk nedsatt
rörelseförmåga som inte beror på normalt åldrande.
Barn och ungdomar har företräde. Bidrag lämnas till
ändamål som har samband med rörelsenedsättningen
och syftar till att underlätta boende, fritidsaktiviteter
och social delaktighet och därigenom höja livskvalitén.
Bidrag lämnas till ändamål som inte bekostas
av stat, landsting eller kommun, till exempel till
fordon, körkortsutbildning, anpassade möbler och
hushållsmaskiner samt till merkostnader för studier.
Ansökningar om bidrag till utrustning för fritid och
rekreation ges särskild prioritet. Stiftelsen beviljar
inte bidrag till kostnader för rehabilitering, resor och
läger för vuxna, tandvård, läkarvård, sjukgymnastik,
behandlingar av olika slag, mediciner, hälsokost,
glasögon, kläder, skor, tv, kyl och frys, bildäck,
reparationer och service.
Sista ansökningsdag för enskilda personer är den
31 mars varje år. Din avdelning eller distrikt kan
också söka bidrag för att anordna rekreations- och
fritidsverksamhet. Sista ansökningsdag för läger
och rekreationsresor är den 31 november. Sista
ansökningsdag för utrustning till tränings- och
fritidsaktiviteter är den 15 november.

Utgivningsdagar för Mötespunkt
under 2015
På ”allmän begäran” kommer här datum för
Mötespunkt under resten av 2015.
Manusstopp
9 april
13 maj
3 augusti
21 september
9 november
14 december

Hos medlemmarna
29 april
3 juni
21 augusti
9 oktober
27 november
15 januari 2016

Mötespunkt är ett fyr- eller sexsidigt
informationsblad, såvida inte mycket material
kommer in som vill få plats. I så fall utökar vi
antalet sidor.
Anita Näslund
Verksamhetsledare

Läs mer på Norrbacka-Eugeniastiftelsens webbplats,
www.norrbacka-eugenia.se
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Projekt angående andningsproblematiken
Det finns fortfarande möjlighet att komma med som intervjuperson i detta projekt. Om du har problem med din
andning och skulle vilja tala med någon med liknande erfarenheter, hör av dig till någon av oss:
Gulli Kohlström
031-47 57 32 eller 0763-22 14 42
E-post: gulli@tele2.se

Lena Rågdell
031-26 36 30 eller 0761-42 63 63
lena.ragdell@spray.se

Gammal medarbetare,
ny tjänst

Livets guldkorn
Ibland lägger livet guldkorn i min hand
då känns det som att vandra barfota utmed en solvarm strand
Någon ger ett vänligt ord,
och plötsligt blir vandringen lätt här på vår jord
En kram, lite ömhet, någon som lyssnar och förstår
tänk så mycket lättare allting går
Så tacksamt, jag samlar kornen inom mej
och hoppas, att några jag också gett just till dej.
MåBra-nätverket
Marianne Gunnarsson

Nu när projektet ”Din vardag – Vår
politik” är avslutat så är det dags för
mig att anta nya utmaningar inom
avdelningen. Dock kommer jag även
fortsättningsvis att marknadsföra
det material projektet har tagit fram,
bland annat på Leva & Fungeramässan 14-16 april.
Det jag kommer att fokusera
på är att informera om DHRG:s
verksamhet och sprida det på främst
sociala nätverk. Min ambition är
att Göteborgsavdelningen ska bli
en aktör att räkna med i större
utsträckning än i dagsläget, bland
annat genom att uppdatera vår profil
på Facebook och Twitter och att vara
aktiva där.
Övrig tid kommer mitt fokus
att ligga på medlemsfrågor, det kan
vara stort eller smått, ni bestämmer.
Jag börjar med mina nya
arbetsuppgifter successivt under
februari månad.
Linda Karlsson
Verksamhetsutvecklare

Sagt om choklad...

• är uppiggande
• motverkar stress
• höjer koncentrationsförmågan
• minskar risken för blodproppar
• hjälper kärlekslivet
• innehåller antioxidanter
• motverkar depression
MåBra-nätverket
Marianne Gunnarsson
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Nätverkens aktiviteter
Observera! Vi bjuder på fika, men för att få den måste du anmäla dig, senast två dagar innan mötet.
Anmälan är bindande, vilket betyder att vi vill att du hör av dig om du inte kommer.
Anmälan görs till Pia By på kansliet, telefon 031-704 60 50, eller e-post pia.by@dhr.se

Flinka Fingrar
Nu har vi värmt upp våra stickor och synålar!
Vill du vara med? Varje torsdagseftermiddag
träffas vi i kansliets kök på Slottsskogsgatan 18 och du är
välkommen att vara med.
Ingeborg Johansson, Gun Ekstorm

MåBra/Smärtnätverket
”Våffelträff”
onsdag 25 mars kl 1418
Vi träffas, fikar och har trevligt ihop!
Plats meddelas vid anmälan, som du gör
till Marianne, telefon 031-47 43 83, kvällstid

Föreläsning ”Tiden, tiden alltid denna tid!”
Torsdag 9 april kl 18.30 – 20.00
Frölunda Kulturhus, Stora salen

”Skratta och må bra!”
Onsdag 29 april kl 18.30 – 20.15
Frölunda Kulturhus, Lilla salen
Vill du vara med på någon av dessa båda träffar, ring
Marianne, telefon 031- 47 43 83, kvällstid

Tips att göra!
Vandring i Frölunda, onsdag 8 april kl 11.00,
cirka 1,5 timme
Västra Frölunda Hembygdsförening gör en guidad
vandring i Frölunda Torgs närområde, bland bortglömda
gårdar och fornminnen.
Samling vid receptionen, Frölunda Kulturhus.
Kostnad: 30 kronor som betalas på Kulturhuset.
Marianne Gunnarsson

Nätverket ”Livets Puzzel”
Möte om resor, där Annelie Nilsson och
Jonas Andersson föreläser.
Onsdag 1 april kl 17.30-20.30
Lokal: Älvsborg, Dalheimers hus
Omgående anmälan till Therese Olsson,
telefon 0739-06 04 59
Torsdagen 16 april kl 18-21 blir det filmvisning:
”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och
försvann”, som är syntolkad.
Lokal Karl Johan, Dalheimers hus
Anmälan till Therese Olsson, telefon 0739-06 04 59

Nätverket Öppna Göteborg!
Nätverket ”Öppna Göteborg” fortsätter att
arbeta för fysisk tillgänglighet i Göteborgs Stad
och Partille kommun. Vi arbetar självklart också
för en tillgänglig och användbar färdtjänst/
kollektivtrafik för personer med nedsatt
rörelseförmåga. Vi träffas i lokal Karl Johan, Dalheimers
hus kl 17-20 följande onsdagar:
22 april		
10 juni		
23 september
27 maj		
26 augusti
21 oktober
				18 november
Välkomna!
Robert Kindberg

Studiekommittén
Nytt nytt nytt!!
Vi träffas på caféet, Frölunda Kulturhus, Valthornsgatan 3
förslagsvis måndagar en gång i månaden med start
måndag den 13 april kl 13-15
Vi träffas, fikar och har trevligt tillsammans!
Anmälan till Gunnel, telefon 031- 47 15 59

Medicinhistoriska museet
Studiebesök och guidning på muséet måndag 29 april
kl 13.00
Adressen är Östra Hamngatan 11. Det finns hiss!
Vi bjuder på entrén.
Anmälan till Gunnel, 031-47 15 59

Observera!
Är du intresserad av ”inköpsresa till Ullared” i maj
månad?
Intresseanmälan till Marianne 031-47 43 83, kvällstid

Efterlysning!
Känner du/vet du någon som kan och vill vara vår
kursledare i vegetarisk matlagning?
Hör av dig snarast till Marianne, telefon 031-47 43 83,
kvällstid
Marianne Gunnarsson, Björn Falk,
Gunnel Gewert, Cecilia Solberg

Trivselbingo
14 april och 12 maj kl 14.00 – 16.30 är de två
datum som återstår av vårens bingospel.
Lokal: Dalheimersalen, Dalheimers Hus
Välkomna!
Maj-Britt Berglund
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Nätverket Grå
Pantrarna!!!
Om du är intresserad av att delta
i de möten som nätverket Grå
Pantrarna ordnar fem-sex gånger per år kan du höra av
dig till vårt kansli, Pia By telefon 704 60 50, så skickar
vi inbjudan i god tid före nästa möte.
Grå Pantrarna tar upp olika angelägna frågor som
berör äldregruppen som exempelvis olika boenden,
hemtjänsten, olika ekonomiska frågor. Vi gör också
studiebesök till olika äldreboenden med mera.
Gulli Kohlström
Nätverksledare

Till minne av
Anne-Lise Johansson
Åter har en av våra förtroendevalda medarbetare
lämnat oss och sin stund på jorden. Anne-Lise var
en varm och vänligt tjänstvillig medhjälpare vid
våra sammankomster. Saknad och tomhet lägger
sig som ett täcke över hennes tomma plats bland
DHR-kamraterna.
Anne-Lise kom från Bergen i Norge till
Sverige vid tolv års ålder. Hon arbetade och
bildade trebarnsfamilj i vårt land. Som pensionär
och boende på Hisingen fick hon via en granne
kontakt med vår Möteskommitté. Den behövde
en ny medarbetare och tog tacksamt emot hennes
varma engagemang för att serva våra medlemmar
på fikapauserna. Snart hjälpte hon också till
kontinuerligt vid bingoträffarna samt ställde alltid
upp vid såväl förberedelser som genomförandet
av vår årliga höstbasar. DHRG närvarade vid
begravningsakten i Brämaregårdens kyrka.
Vega Skårberg

Besök våra montrar, D01:14-16, som vi har tillsammans med förbundet, DHR Region Västra Götaland och Unga
Rörelsehindrade. DHR Göteborgsavdelningen kommer att fokusera på vårt Arvsfondsprojekt ”Din vardag – Vår
politik” som vi precis har avslutat.
Anita Näslund
Verksamhetsledare
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Påskhelg på Västerhav 3-5 april
Långfredag
• Ankomst 11.05 eller 13.05
• 14.00 serveras minitapas till förrätt samt fläskfilé provencale med potatisgratäng
• Under eftermiddagen börjar den stora äggjakten…
Påskafton
• Frukost 08.30-10.00
• Äggjakten fortsätter...
• 14.00 dukas påskbuffén upp
• Under kvällen blir det musikquiz och tilltugg
Påskdagen
• Brunch 09.00-11.00
• Hemfärd 11.05 eller 13.05
Pris medlem: 1 200 kronor, icke medlem: 2 000 kronor; barn 3-12 år 500 kronor
Anmälan till Lena Rågdell, telefon 0761 42 63 63
OBS! Vi har tillgång till 40 platser
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POSTTIDNING

Eventuella returer till
DHR Göteborgsavdelningen
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg.
Kontrollera att din adress är korrekt.
Om inte – Meddela ändring till DHR:s kansli.

Göteborgsavdelningen

Expeditionen Besöksadress:
”Björneborg”, Slottsskogsgatan 18
Postadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Expeditionstider
Måndag-torsdag 10-15
Lunchstängt 12-13
E-post till kansliet
goteborg@dhr.se
Hemsida
www.dhr.se/goteborg
Kanslist
Pia By
pia.by@dhr.se

031-704 60 50

Verksamhetsutvecklare
Linda Karlsson
linda.karlsson@dhr.se

031-704 60 52

Ombudsman
031-704 60 53
Öppna Göteborg (färdtjänst och tillgänglighet)
Robert Kindberg
robert.kindberg@dhr.se
Ombudsman
Håkan Högberg
hakan.hogberg@dhr.se

031-704 60 54

Verksamhetsledare
Anita Näslund
anita.naslund@dhr.se

031-704 60 55

Ekonomiansvarig
Martin Ekman
martin.ekman@dhr.se

031-704 60 55

Ekonomihandläggare
Karl-Gustav Rosborg
karl-gustav.rosborg@dhr.se

031-704 60 56

Hemsidesansvarig
Jonas Andersson
jonas.andersson@dhr.se

031-704 60 57

Västerhav

DHR Göteborgsavdelningen
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg
031 - 704 60 50
Ansvarig utgivare

Elin Åkesson
704 60 51
Redaktör Anita Näslund
704 60 55
Red.råd Anna Ljungqvist
0736-27 11 07
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera material
Omslagsbild: Ordförande Elin Åkesson vinkar ”hejdå”
Foto: Anita Näslund
Layout/tryck:
Grafisk Support Dahlberg AB

Vi finns på www.facebook.com/dhrgoteborgsavdelningen
och www.twitter.com/dhrgoteborg
Du kan även söka på ”Din vardag – Vår politik” på Facebook
Vet du att du kan läsa Mötespunkt på vår hemsida
www.dhr.se/goteborg

Klicka på Mötespunkt. Där finns möjlighet att anpassa texten för att
få den så stor som behövs. Du som behöver medlemsinformationen
inläst, kontakta kansliet.
Du blir medlem i DHR Göteborgsavdelningen genom att betala din
medlemsavgift och det finns möjlighet att betala med autogiro.
Kontakta Riksförbundets medlemsregister, telefon 08-685 80 20.
Medlemsavgifter 2015
DHR Göteborgsavdelningen

År 1 150 kronor Enskild medlem
100 kronor Familjemedlem
Ingel lokal avgift
År 2 300 kronor Enskild medlem
100 kronor Familjemedlem
Lokal avgift 70 kronor tillkommer
Medlemsskap enbart i riksförbundet

Sommarsol

400 kronor

Viljans IF

Medlemsavgift
Haragårdsvägen 27
Göteborgsfonden
266 54 Vejbystrand
Medlemsavgift
031-96 56 49
Telefon 0431-44 32 50
bokning@vasterhav.se E-post bokning@sommarsol.se Unga Rörelsehindrade
Medlemsavgift <32 år
Första året kostnadsfritt

50 kronor

475 35 GRÖTÖ
Telefon
E-post

Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
Ombudsman Lisbet Karlsdotter
Kanslist
Kristina Kindberg
Telefon
031-13 33 95
E-post
urg@telia.com
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minst 5 kronor
60 kronor

För medlemsavgiften får du

•
•
•
•
•
•
•

Mötespunkt och Funktionshinderpolitik 7 ggr/år vardera
Rabatt på Västerhav, Sommarsol och Scandic Hotel
Till låg/ingen kostnad delta i kurser, föredrag och resor
Tillgång till våra nätverk där vi oftast bjuder på fika
Rabatt vid köp av vissa bilar
Viss juridisk rådgivning
Rabatt när du tecknar sakförsäkringar i Unik Försäkring

