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Jag heter Martin Rådberg och är 
54 år. Jag bor i Västra Frölunda 
tillsammans med min fru Karin.  

Sedan årsmötet är jag nybliven ord-
förande i DHR Göteborg. Innan detta 
har jag suttit i styrelsen i ett år. Som 
en engagerad medlem i föreningen 
under många år har jag framför allt 
engagerat mig i den medlemssociala 
verksamheten. 

Jag är väldigt tacksam för att jag ge-
nom föreningslivet fick träffa Karin 
som jag idag delar mitt liv med.

Karin är en av de stora drivkrafterna 
för mitt engagemang i DHR, då hon 
ofta använder rullstol för att ta sig 
fram, och att jag ser hur bökigt och 
orättvist det är. Jag brinner mycket 
för den medlemssociala och med-
lemsstödjande verksamheten. Ge-
menskapen i en förening är oerhört 
viktig och det är tillsammans med 
föreningens kamrater som vi gör 
DHR starkt

Jag är också engagerad i nattvand-
rarverksamheten. Ungdomar behö-
ver vuxna på stan. 

När jag inte ägnar mig åt förenings-
liv så arbetar jag som undersköter-
ska inom äldreomsorgen. 

Som person tror jag man skulle kun-
na säga att jag är en görare mer än en 
pratare. Jag vill därför finnas till för 
dig som medlem och du ska veta att 
jag som ordförande vill driva linjen 
att DHR ställer upp för sina med-
lemmar i vått och torrt. Detta gäller 
naturligtvis också mig som ordfö-
rande. 

Tack för att jag fått Ert förtroende.
Vi syns i verksamheten/

Martin

Ordförandens ruta

» Jag brinner mycket 
för den medlemssociala 
och medlemsstödjande 
verksamheten. Gemen-
skapen i en förening är 
oerhört viktig och det är 
tillsammans med fören-
ingens kamrater som vi 

gör DHR starkt

HALLÅ!

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 24 maj 2021. 

Material skickas till Jonas Andersson, 
goteborg@dhr.se eller till adressen på Mötespunkts baksida

GÖTEBORGSAVDELNINGEN
Organisationsnummer 

857200-2940 Plusgiro: 12202-8
ANSVARIG UTGIVARE 

Robert Kindberg, 0768-75 25 11
REDAKTIONSRÅD 

Ann-Marie Fogelberg, 0768-83 59 51
Margreth Olsson, 0703-17 09 49

Redaktionen förbehåller 
sig rätten att redigera material

TRYCK
Grafisk Support Dahlberg AB

Vet du att du kan läsa Mötespunkt på 
www.dhr.se/goteborg 

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 2021

DHR GÖTEBORGSAVDELNINGEN
År 1 Enskild medlem 150 kr
 Familjemedlem 100 kr
 Ingen lokal avgift
År 2 Enskild medlem 300 kr
 Familjemedlem 100 kr
 Lokal avgift 50 kr tillkommer

För medlemsavgiften får du
• Mötespunkt samt Funktions-

hinderpolitik 7 resp. 4 ggr/år vardera
• Rabatt på Scandic Hotel och  

Svanbacken Strandhotell
• Till låg/ingen kostnad delta i kurser, 

föredrag och resor
• Tillgång till våra nätverksträffar 
 där vi oftast bjuder på fika
• Rabatt vid köp av vissa bilar
• Rabatt på Etac:s webbutik (etac.se). 

Logga in med medlemsnummer så 
räknas rabatten av.

• Viss juridisk rådgivning
• Rabatt när du tecknar sakförsäkring
  i Unik Försäkring. Rullstolsförsäkring 

ingår utan kostnad.
• Rabatt när du köper glasögon 
 från SmartEyes

VILJANS IF
Är du medlem i DHRG har du 

automatiskt medlemskap i Viljans IF
UNGA RÖRELSEHINDRADE

Medlemsavgift <32 år 60 kronor
Första året kostnadsfritt

MARTIN RÅDBERG
Ordförande
Telefon: 0761-34 51 70
E-post: martin.radberg@dhr.se

Martins telefontider: 
Tisdagar kl. 12-13.

Om jag inte har möjlighet att svara 
när du ringer, så skicka gärna ett 
SMS.
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Den som utifrån en funktions-
nedsättning behöver anpassa 
sin bostad för att kunna bo 

kvar har laglig rätt till det. ”Denna 
lag har till syfte att genom bidrag till 
anpassning av bostäder ge personer 
med funktionsnedsättning möjlighet 
till ett självständigt liv i eget boende”

En ny rapport av branschorganisatio-
nen Svensk Bostadsanpassning visar 
att antalet beviljade bostadsanpass-
ningsbidrag har minskat i genomsnitt 
med en fjärdedel de senaste åren. I en 
del kommuner är det så mycket som 
90% minskning i beviljade bidrag för 
bostadsanpassning! Mycket tyder på 
att själva handläggningen i kommu-
nerna bidragit till förändringen.

Den stora nedgången som märks i an-
talet beviljade bostadsanpassningar 
bekräftar den bild som framträtt. Den 
kraftiga nedgången är svår att förstå 
utifrån hur verkligheten ser ut. 

• Vi har inte fått färre som är i behov 
av bostadsanpassning under dessa 
tre år som gått. Vi har tvärtom fått 
fler äldre. 

• Vi har inte fått färre yngre människor 
med funktionshinder. 

• Det har inte byggts nya bostäder i 
en sådan omfattning att man ”byggt 
bort” alla de kända problemen i äld-
re bostäder. 

• Det har heller inte kommit andra 
”tekniska lösningar” i form av tek-
niska hjälpmedel som löser alla da-
gens problem med bostaden. 

Vad är det då som utlöser det drama-
tiska fallet i bostadsanpassningar i 
landets kommuner? 

• Svensk Bostadsanpassnings under-
sökning samt vittnesbörd från bru-
kare och medlemsföretag pekar mot 
själva handläggningen och proces-
sen i kommunerna. 

• En del i den förändringen har trig-
gats av den nya lagen om bostadsan-
passning som infördes 

• Är förändringen motiverad, det vill 
säga har man gjort rätt tolkning av 
nya lagen? Svensk Bostadsanpass-
ning menar att förändringen är omo-
tiverad. Vi tror att många kommuner 
har ”feltolkat” lagen och syftet med 
den. Vår bedömning är att en teknisk 
och snäv kostnadshänsyn tagit över, 
på bekostnad av sociala behov och 
samhällsekonomisk rationalitet.

• Svensk Bostadsanpassning har sett 
indikationer av att det minskade an-
talet ansökningar och i förlängning-
en beviljade ansökningar beror på 
att bostadsanpassningshandläggare 
i somliga kommuner uppmanar sö-
kande att inte lämna in en ansökan 
då det ”inte är någon idé”.

Bostadsanpassning ger individen 
verktyg för att klara sig på egen hand 
och leder till minskade kostnader för 
äldrevården och omsorgen. Beslut fat-
tade på bristfälliga grunder av kom-
munen leder till att individer inte får 
den hjälp de behöver samtidigt som 
vård- och omsorgskostnaderna ham-
nar på flera hundra tusen kronor mer 
per år än vad en bostadsanpassning 
hade kostat.

Informationen ovan är hämtad från 
branschorganisationen Svensk Bo-
stadsanpassnings rapport Allt svårare 
att få bostadsanpassning – intention 
eller oavsiktlig konsekvens av den nya 
lagen?

Hur påverkas våra medlemmar av 
detta i sina vardagsliv?
Att man någon gång vill flytta på sig är 
en naturlig del av livet. Anledningar-
na är många, behov av större bostad, 
studier eller kanske arbete i en annan 
kommun. Bostadsmarknaden är ex-
tremt ansträngd och segregerad idag. 

Våra medlemmar är en av de grupper 
som drabbas hårt av detta. Man har 
helt enkelt inte råd att flytta till områ-
den med nyare bostadsstandard, utan 
hänvisas till äldre, befintligt bestånd i 
utkanten av städerna. Som dessutom 
ofta behöver anpassas, antingen från 
grunden eller att befintlig anpassning 
behöver bytas ut. Antingen av slitage 
eller förändrade behov.

I förra numret så kunde du följa Linda 
Karlssons påbörjade process. Nu har 
hon fått besked om att bostadsanpass-
ningsenheten inom Göteborgs Stad 
har mottagit ansökan per den 6 april 
och kommer att bli kontaktad när det 
blir hennes tur. Linda själv uppskattar 
kötiden till 4 - 6 veckor. Detta på grund 
av den hårda arbetsbelastningen med 
nyansökningar och avslag.

STOR NEDGÅNG AV BEVILJADE BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG

ANN-MARIE FOGELBERG
Telefon: 0768-83 59 51
E-post: ann-marie.fogelberg@dhr.se

» Att man någon gång vill 
flytta på sig är en naturlig del av 
livet. Anledningarna är många, 
behov av större bostad, studier 
eller kanske arbete i en annan 

kommun.

LINDA KARLSSON
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0732-36 02 73
E-post: linda.karlsson@dhr.se
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En torsdag i början av april hade 
medlemmarna i ”bilstöds-
gruppen” ett digitalt möte för att 

diskutera hur långt de hade kommit i 
sina respektive processer. 

Det visade sig vara ganska olika. Nå-
gon hade precis börjat genom att träffa 
en anpassningsfirma för att diskutera 
lämpliga anpassningar, medans en an-
nan väntade på bilen som skulle kom-
ma vilken dag som helst. 

Jag fick intrycket att det överlag går 
bra för de flesta av dem som söker. Det 
som verkar vara det största problemet 
är fortfarande Försäkringskassan.

 Peter hade fått flera samtal från med-
lemmar som verkar hamnat mellan 
stolarna när det gäller att få en viss 
anpassning beviljad. Ett problem ver-
kar vara att Försäkringskassan ibland 
inte godkänner den anpassning som 
Vägverket har kommit fram till att 
man faktiskt behöver. Detta är myck-
et märkligt tycker jag. Om nu För-
säkringskassan anlitar Vägverket för 
att utreda vad som behövs så blir det 
ganska konstigt om de inte litar på den 
utredaren som de själva har anlitat för 
att säkerställa att det blir rätt, utan gör 
en egen utredning och kommer fram 
till något helt annat. 

Vi diskuterade även att det inte är alla 
försäkringsbolag som täcker kostna-
den för anpassningen om den skulle 
gå sönder. Det är därför viktigt att du 
kollar det när du tecknar bilförsäkring. 

Så bara för att det har blivit lättnader 
i ansökningsprocessen innebär inte 
det att det inte finns detaljer att arbeta 
vidare med att förbättra. Det är fortfa-
rande svårare att få anpassningsbidrag 

när du blir över 50 år, och omöjligt ef-
ter 65. Sedan är grundbidraget på 50 
000: - väldigt lågt. Speciellt om du be-
höver en bil som är så stor att du kan 
köra in rullstol eller Permobil. 
 
Har du sökt bilstöd men inte är med 
i gruppen som diskuterar detta är du 
naturligtvis varmt välkommen att 
vara med i våra samtal.

”BILSTÖDSGRUPPEN” 

HADE DIGITALT MÖTE

Kan du välja en fabriksmonterad 
anpassning, så är detta absolut att 
rekommendera, då det både är 
billigare och snyggare.

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se

» Vi diskuterade även att 
det inte är alla försäkringsbolag 

som täcker kostnaden för 
anpassningen om den skulle 

gå sönder. Det är därför viktigt 
att du kollar det när du tecknar 

bilförsäkring. 

NYA STYRELSEN 2021
Martin Rådberg
ordförande

Krister Frank
Susanne Janebrink
Rebecka Broberg
Helen Palmenäs
Akbar Hosseini
Åke Gustavsson

Ersättare:
Karl-Gustav Rosborg

Närmare presentation av 
styrelsen kommer i nästa 
Mötespunkt.

Nämnden för funktionsstöd
 startade sitt arbete den 4 janu-
ari 2021. 

I nämnden sitter politiker som utses 
av Göteborgs kommunfullmäktige – 
elva ledamöter och elva ersättare. De 
beslutar om frågor som rör stöd till 
personer med funktionsnedsättning 
och deras anhöriga. 

Den politiska sammansättningen av 
nämnden för funktionsstöd motsvarar 
mandatfördelningen i fullmäktige. 
Nämnden sammanträder ungefär en 
gång i månaden. Ärendena som tas 
upp är förberedda av en eller flera 
handläggare. Ordförande i nämnden 
är Åsa Hartzell (m).

NÄMNDEN FÖR 

FUNKTIONS-

STÖD
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AKTIVITETER 2021

JONAS ANDERSSON
Kanslist
Telefon 031-704 60 50, 0708-60 68 74
E-post goteborg@dhr.se

ANMÄLAN
För att inte vara beroende av att endast en person här 

på kansliet kan ta emot anmälningar, så vill vi att 
anmälningar till våra aktiviteter i fortsättningen ska 

gå till adressen goteborg@dhr.se
 

När du anmäler dig till våra aktiviteter, 
är det lika viktigt att du tänker på att avanmäla dig 

om du får förhinder.

MEDLEMSSOCIALA 
KOMMITTÉN

Vi passar på att önska alla medlemmar en ljusnande 
vår och en härlig sommar. 

Nu hoppas vi att alla medlemmar som vill, får sina 
sprutor mot Covid så att vi vågar träffas utan att smitta 
varandra. Så snart det är dags att kunna ordna träffar 
med er kommer vi att höra av oss.

Glada vårhälsningar från hela kommittén.

Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” 
fortsätter att arbeta för fysisk tillgäng-
lighet i Göteborgs & Partille kommun. 
Självklart också för en tillgänglig och 
användbar färdtjänst/kollektivtrafik 
för personer nedsatt rörelsehinder.  

Mötena är alltid Digitala på platt-
formen ”Microsoft TEAMS”. När 
pandemin tilllåter kommer mötena 
även hållas fysiskt. DHRG:s Kansli 
meddelar möteslokal när fysiska 
möten är tillåtet/säkert.

DHRG:s NÄTVERK 2021 
FÖR ETT ”ÖPPET GÖTEBORG!”

Sista Onsdagen i varje månad
Dag och tid: onsdagar 17.00 – 18.30
28 april                                            
26 maj                                             
30 juni    Liseberg  om möjlighet finns                  
25 augusti

Mötena annonseras i Mötespunkt och/eller i ett separat utskick till 
medlemmar som anmält intresse. Vill du ha utskick ifrån nätverket 
”ÖPPNA” GÖTEBORG? Anmäl ditt intresse till Jonas på kansliet. 
Frågor om Nätverket, ring:0768-75 25 11 eller robert.kindberg@dhr.se

Med Vänlig Hälsning
Nätverksansvarig, DHR Göteborgsavdelningen

                                
29 september                              
27 oktober                                    
24 november  
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För att få en mer effektiv och sammanhållen stadsut-
veckling i Göteborg skapas nu en ny organisation 
som samlar all fysisk planering under samma tak. 

Stadsbyggnadskontoret har de senaste åren prövat ett ar-
betssätt, GEM-modellen, i olika projekt. Modellen går ut på 
att fyra förvaltningar samarbetar i planprocessen redan från 
start.

Det finns idag fyra organisationer som sköter planeringen 
och byggandet: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, 
park- och naturnämnden och trafiknämnden. Alla dessa or-
ganisationer behöver vara involverade på olika vis vid stora 
projekt.
Den nya nämnden för fysisk planering kommer ansvara för 
lokalisering och utformning av både bebyggelse, parker, 
grönområden och infrastruktur.
 

Det innebär att byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, lo-
kalnämnden, park- och naturnämnden samt trafiknämnden 
kommer att upphöra. De ersätts av fyra nya nämnder som får 
ansvarsområden relaterade till olika skeden i stadsutveck-
lingsprocessen:

• Nämnd med ansvar för fysisk planering

• Nämnd med ansvar för  exploatering

• Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning  
 kopplat till mark

• Nämnd med ansvar för genomförande och förvaltning  
 kopplat till byggnader

Den nya organisationen planeras komma i gång vid årsskif-
tet 2022/23.

NY NÄMND FÖR FYSISK PLANERING I GÖTEBORG

» Den nya nämnden för 
fysisk planering kommer 
ansvara för lokalisering 
och utformning av både 

bebyggelse, parker, 
grönområden och infrastruktur.
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SMYGPREMIÄR PÅ TEATER KATTMA

Ljuset genom sprickan i muren” 
heter Teater Kattmas nya före-
ställning. Det är en teaterfö-

reställning om att inte ge upp, riva 
murar och bygga vägen till den där 
platsen som är för alla. 

För att riva murar och bygga vägar 
behövs det både redskap och verktyg. 
Det behövs sådant även för att behålla 
hopp, tro och motivation. Och det är 
just det som Teater Kattma vill ge med 
”Ljuset genom sprickan i muren”. 
I den märkliga tid som är nu behövs 
teatern och kulturen mer än någonsin. 
Vi behöver berättelserna om att inte ge 
upp. Om att fortsätta. Vidare. Och Te-

ater Kattma har absolut inte gett upp. 
Tvärtom. Ge upp finns inte.

Hans Sjöbergs nyskrivna manus be-
står av sju scener med en röd tråd. Det 
ska rivas en mur och byggas en väg till 
en plats där det sägs att allting är bra. 
På vägen blir det både tårar, skratt och 
allt däremellan. Föreställningen har 
även interaktiva delar där publiken 
ges möjlighet att påverka handlingen. 
Ingen föreställning blir helt den andra 
lik.

Pjäsen har repeterats under hösten/
vintern ute i vår föreningslokal på Väl-
en. DHR:s kansli fick möjlighet att 

komma på en Corona-säker smygpre-
miär med endast 8 personer i publiken 
enligt gällande restriktioner. Detta 
upplevde vi som ensemblens och Hans 
Sjöbergs mest filosofiska verk hittills. 
Finns staden på riktigt eller är det bara 
en saga? Staden som är tillgänglig för 
alla…  

Den ordinarie, större spelperioden in-
leds så fort nuvarande pandemi tillåter 
det. Mer information kommer längre 
fram.

Teater Kattma ”Ljuset genom sprickan i muren”. Skådespelarna längst bak från 
vänster: Viktor Lysell, Olov Andersén, Emelie Ekendahl, Inger Jonsson. Camilla 

Horn, Hans Sjöberg, Evelina Charlie Larsson och Astrid Steen längst fram.

Emelie Ekendahl blir serverad av 
Camilla Horn.
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nr text JA NEJ 

1 Anser du att årsmötet är stadgeenligt utlyst? 32  32 Godkänner

2 Godkänner valberedningens förslag på presidium? 31  31 Godkänner
 Årsmötesordförande: Peter Ohlsson, ABF
 Årsmötessekreterare: Marianne Enoksson
 
3 Godkänner du att auktoriserad revisor Charlotte  31  Beslut JA
 Severin välks för räkenskapsåret 2020?
 
4 Godkänner du valberedningens förslag av Helena  31  31 Godkänner
 Gustavsson och Krister Frank som justerare?
 
5 Godkänner du valberedningens förslag av Margreth  31  31 Godkänner
 Olsson, Linda Karlsson och Jonas Andersson som 
 rösträknare?
 
6 Godkänner du styrelsens verksamhetsberättelse  31  Beslut JA
 och årsbokslut?
 
7 Godkänner du att styrelsen ges ansvarsfrihet? 31  Beslut JA

8 Godkänner du att avdelningens medlemsavgift för  31  Beslut JA
 nästkommande verksamhets- och räkenskapsår är 50 kr?
 
9 Godkänner du styrelsens förslag ATT AVSLÅ  28 3 Beslut JA
 Cecilia Solbergs motion om att avdelningen ska 
 erbjuda arvode och reseersättning till alla som 
 har ett förtroendeuppdrag?

Pga. rådande situation med Corona-pandemin så har 
Förbundet uppmanat oss att inte ha fysiska möten/ 
årsmöten.

Styrelsen för DHR Göteborg fattade då beslut om att även i 
år genomföra ett annorlunda årsmöte i samråd med Förbun-
det. Att lämna svar via ett webbformulär eller svara via ett 
förfrankerat svarskuvert.   

Utskick 1: 15 – 25 mars – Stadgeenligt utlyst, Godkännande 
presidium m.m. Godkännande av verksamhetsberättelsen, 
årsbokslut och ansvarsfrihet. Godkännande av medlemsav-
gift. Hantering av motion samt nomineringar till styrelsen.

Utskick 2: 25 mars -7 april - Beslut verksamhetsplan och bud-
get. Fastställande av antalet ledamöter om arvoden samt val 
av ordförande och ledamöter, revisorer, auktoriserad revisor 
samt valberedning.

32 medlemmar anmälde sig till att delta i det andra annor-
lunda årsmötet, varav 24 medlemmar ville svara via webb-
formulär och 8 medlemmar via brev.

Rösträknarna har sammanställt resultatet 20210408

Sammanställning av svaren på utskick 1 (32 inkomna svar, 
varav 1 endast har svarat på nr 1) Svarar du NEJ på någon 
av frågorna kan du antingen ge alternativ eller motivering. 

ETT ANNORLUNDA ÅRSMÖTE
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nr text JA NEJ 

 Motivering vid NEJ:
 1. Avdelningen ska erbjuda arvode och reseersättning 
  till alla som har ett förtroendeuppdrag annars är det 
  ingen som tar de olika uppdragen.
 2. Jag anser att vi ska ha arvode eller åtminstone förlorad 
  arbetsförtjänst.
 3. Det skall inte kosta pengar att vara förtroendevald 
  i en förening.
   
10 Godkänner du revisorernas förslag om att införa  26 4 Beslut JA
 ordförandearvode om 2 000 kr per månad, samt att  (1 ej svar)
 inga arvoden utgår till övriga förtroendevalda?
 
Motivering vid NEJ:
 1. Avdelningen ska erbjuda arvode och reseersättning 
  till alla som har ett förtroendeuppdrag annars är det 
  ingen som tar de olika uppdragen.
 2. Jag anser att det är mycket pengar för föreningen! 
  Det beror på kostnader och utgifter, borde avslås 
  och förhandla på nytt.
 3. Det kan kosta mer än 40 000 kr inkl. arvode, 
  arbetsgivaravgift, ev. försäkringar. Måste utredas 
  ordentligt. Vad säger revisorerna?
 4. Godkänner ordförandearvode. Avslår att inga 
  arvoden betalas ut till övriga förtroendevalda.
    
11 Godkänner du valberedningens förslag om  30 1 30 Godkänner
 fyllnadsval på ett år av Martin Rådberg som ordförande?
 
 Vid NEJ:
 Vem vill du se som ordförande?   Ingen nominering
   
12 Godkänner du valberedningens förslag av ledamöter  30 1 30 Godkänner
 till styrelsen?

 Nyval 2 år av Krister Frank och Susanne Janebrink.
 Omval 2 år av Helen Palmenäs, fyllnadsval på 1 år av 
 Åke Gustavsson samt omval på 1 år av ersättare 
 Lisbeth Karlsdotter.
 
 Om NEJ vem/vilka vill du se som ledamöter istället 
 för valberedningens förslag?

 1. Till ersättare i styrelsen föreslås Karl-Gustav 
 Rosborg. Tillfrågad och svarar ja (egen nominering)
   
13 Godkänner du valberedningens förslag om omval  31  31 Godkänner
 på 2 år av Carina Mörneby som förtroendevald revisor 
 samt omval på 1 år av Erik Dahlström som 
 revisorssuppleant?
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Resultat av valen på Årsmötet (utskick 2, 30 inkomna svar, 2 svar inkom för sent)
Denna gång kan du inte motivera ditt NEJ

nr text JA NEJ 

14 Godkänner du att auktoriserad revisor Charlotte 31  31 Godkänner 
 Severin väljs för räkenskapsåret 2021?
 
15 Godkänner du valberedningens förslag av  31   31 Godkänner
 valberedningskommitté? Sammankallande Cecilia 
 Solberg (står till förfogande) Helena Gustavsson (står 
 till förfogande) Alexandra Ernvall (står till förfogande) 
 samt Thomas Willson (står till förfogande)
 
 En person föreslår Helena Gustavsson som 
 sammankallande (men har sagt JA till förslaget om 
 valberedningskommitté)
   
1 Vill du anta förbundets treåriga  30  Beslut JA
 Verksamhetsprogram som lokalföreningens treåriga 
 Verksamhetsprogram?
 
2 Vill du fastställa lokalföreningens ettåriga  29 1 Beslut JA
 verksamhetsplan och budget?
 
3 Vill du fastställa antalet ledamöter till sju  29 1 Beslut JA
 (ordförande och sex ledamöter) samt en ersättare
 
4 Vill du välja Martin Rådberg genom fyllnadsval på 1 år? 29 1 Beslut JA
 
5 Vill du välja Krister Frank och Susanne Janebrink 29 1 Beslut JA
 (nyval 2 år, Helen Palmenäs (omval 2 år samt Åke 
 Gustavsson (fyllnadsval 1år) till ledamöter?
 
6 Valberedningens förslag ersättare till står inte  21 9 Beslut JA
 längre till förfogande. Karl-Gustav Rosborg har 
 nominerat sig själv till ersättare.
 Vill du välja Karl-Gustav Rosborg som ersättare på 1 år?
 
7 Vill du att Carina Mörneby väljs om på 2 år som  30  Beslut JA
 förtroendevald revisor och att Erik Dahlström väljs 
 om på 1 år som revisorssuppleant?
 
8 Vill du välja auktoriserad revisor Charlotte Severin  29 1 Beslut JA
 för räkenskapsåret 2021?
 
9 Vill du välja valberedningskommitté bestående av   30  Beslut JA
 Sammankallande Cecilia Solberg, Helena Gustavsson, 
 Alexandra Ernvall samt Thomas Willson?
 
 En person föreslår Helena Gustavsson som 
 sammankallande (men har sagt JA till val av 
 valberedningskommitté)
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10 Vill du välja följande 12 personer till ombud på  29 1 Beslut JA
 DHR Region Västra Götalands årsmöte den 24 april?
 Linda Karlsson, Robert Kindberg, Cecilia Solberg, 
 Marianne Enoksson, Susanne Janebrink, Annika Pålsson, 
 Martin Rådberg, Thomas Willson, Krister Frank, 
 Anna-Karin Johansson, Margreth Olsson samt 
 Akbar Hosseini?
 
 1 person säger Nej till valberedningen som ombud   

Rösträknare:

 
Jonas Andersson Linda Karlsson Margreth Olsson



AKTIVITETSKALENDER 2021
MAJ
 4 Hur fungerar din digitala Vardag?
 10 Hur fungerar din digitala vardag?
 11 Färdtjänstmöte kl. 14-15 digitalt
 18 Hur fungerar din digitala Vardag?
 26 NÖG
 27 Styrelsemöte
 27 Stiftelsemöte

JUNI
 1 Hur fungerar din digitala Vardag?
 15 Hur fungerar din digitala Vardag?
 24 Styrelsemöte
 29 Hur fungerar din digitala Vardag?
 30 NÖG

Om inget annat anges så sker möten och träffar i Teams.Kalendern uppdateras vartefter.

SEMESTERSTÄNGT PÅ KANSLIETKansliet kommer att ha stängt för semester v. 28-31.Kansliet öppnar åter 9 augusti.
Med vänliga hälsningar

Kansliet

POSTTIDNING B
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

POSTADRESS 
Slottsskogsgatan 12, 

414 53 Göteborg

Mån-tors 10-12, 13-15

BESÖKSADRESS 
Slottsskogsgatan 18

TELEFON 
Jonas 031-704 60 50, 0708-60 68 74
Linda 0732-36 02 73
Robert 0768-75 25 11
Annie 0768-83 59 51

E-POST TILL KANSLIET
goteborg@dhr.se

HEMSIDA
www.dhr.se/goteborg 
SOCIALA MEDIER

www.facebook.com/
dhrgoteborgsavdelningen

www.twitter.com/
dhrgoteborg

IDROTTSFÖRENINGEN VILJAN
Klubbvägen 31, Välen.

Robert Kindberg 0768-75 25 11
Anna-Karin Johansson 0704-97 89 33

UNGA RÖRELSEHINDRADE 
GÖTEBORGSKLUBBEN

OMBUDSMAN
Lisbet Karlsdotter 

KANSLIST
Kristina Kindberg

TELEFON 
031-13 33 95

E-POST 
urg@telia.com

VILJANS
IFG

ÖTEBORG

SVENSK
A
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