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Nu ser vi fram mot vårens 
verksamhet och ett nytt verk-
samhetsår. 

Avdelningens arbete med tillgång 
till färdtjänst, kollektivtrafik och bo-
städer behövs nu mer än på länge, 
samhällets attityder hårdnar. 

Attityder och bemötandet hårdnar 
på många plan. Anpassningar tas 
bort kommunen bygger specialbo-
enden. I den allmänna samhälls-
debatten finns en alltmer positiv 
inställning till dödshjälp och rörel-
sehindrades rätt till familjebildning 
motarbetas ekonomiskt och ifråga-
sätts aktivt av samhället.

Har vi en plats i dagens samhälle? 
Vi tror absolut det! Upp till kamp för 
våra rättigheter.

   
Ser fram mot ett starkt och aktivt 
DHRG under 2022.

Hoppas också att vi åter kan mötas 
och föra livliga diskussioner över 
fika, lunchträffar och andra trevliga 
medlemssammankomster. 

Martin Rådberg och Krister Frank

Ordförandens ruta

» Upp till kamp för våra 
rättigheter. Ser fram mot ett 

starkt och aktivt DHRG under 
2022.”

HEJ KÄRA 
MEDLEMMAR

MANUSSTOPP
Manusstopp för nästa Mötespunkt är den 14 april. 

Inget material insänt efter manusstopp tas med i det aktuella numret.
Material skickas till Jonas Andersson, 

goteborg@dhr.se eller till adressen på Mötespunkts baksida

GÖTEBORGSAVDELNINGEN
Organisationsnummer 

857200-2940 Plusgiro: 12202-8
Swish: 12 32 08 58 50

ANSVARIG UTGIVARE 
Martin Rådberg, 0761-34 51 70

REDAKTIONSRÅD 
Margreth Olsson, 0703-17 09 49

Redaktionen förbehåller 
sig rätten att redigera material

PRODUKTION
At Print / At Event

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 6 resp. 4 ggr/år vardera
• Tillgång till våra nätverksträffar 
• Till låg/ingen kostnad delta i kurser, 

föredrag, resor och teater
• Rabatt vid köp av vissa bilar
• Rabatt på Etac:s webbutik (etac.se). 

Fr.o.m. hösten 2022. 
 Logga in med medlemsnummer så 

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

ingår utan kostnad.
• Rabatt på Scandic Hotel
• 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.

TACK!
Jag vill framföra ett stort tack till alla som hörde 
av sig vid min 100-årsdag, med telefonsamtal, 
blommor och presenter.

Vänligen
Maj-Britt Berglund.
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Jag har tidigare rapporterat om 
hur det är för användarna att söka 
bilstöd enligt det nya reglerna. 

Det gjorde mig nyfiken på hur de som 
anpassar bilarna har för syn på saken, 
så jag tog kontakt med Olle Asp, som 
är produktspecialist på Autoadapt. 
Hur har de upplevt ändringarna i bil-
stödet? Hur har Coronan påverkat de-
ras arbete?

Jag trodde att det skulle bli stora pro-
blem för oss att välja eldrivna bilar 
i framtiden, att eldrivna bilar skulle 
bli mycket svårare att bygga om. Men 
enligt Olle innebär inte det faktum att 
bilen drivs på el, några problem. Dä-
remot kan batteriernas placering i bi-
len göra det lite svårare att bygga om.  

Hur har marknaden påverkats av 
de senaste tidens ändringar av bil-
stödet?
– Covid-19 har gjort leveranstiderna 
väldigt långa. Det är problem med halv-
ledare vilket gör att det är väldigt svårt 
att få fram bilar i tid. Detta gör att det 
blir svårt att veta när det kan bli dags 
att anpassa bilen och därmed även ge 
Försäkringskassan den informationen. 

Har ni redan nu märkt av en ökad 
efterfrågan på ombyggnad av elbi-
lar?
– Ja, det kommer mer och mer.   

Har ni märkt av att folk avvaktar 
att byta bil för att man vill vänta 
och se om man ska ha el eller ben-
sinbil?
– Nej

Tror du att det kommer att vara 
möjligt att bygga om el-bilar på 
samma sätt/ i samma utsträck-
ning som med dagens bilar?
– Ja, det ska inte vara några pro-
blem. Det kan bli problem om stora 
batterier tar för stor plats i bagaget. 

Finns det el-bilar som är enklare 
eller svårare att bygga om? Olika 
märken?
– Svårt att veta i dagsläget. Det har inte 
kommit in så många elbilar ännu att vi 
har kunnat märka några sådana skill-
nader. 

Kan det bli så att de som klarar sig 
med vanlig personbil har betyd-
ligt större möjligheter att få sin 
bil ombyggd, att det kan bli stora 
skillnader mellan olika användare. 
– Det kan bli så beroende på hur batte-
rierna är placerade. Det kan bli mindre 
antal stora bilar att välja på, på grund 
av batteriernas placering. Det kan bli 
så att man tvingas att köpa en större 
bil än vad man egentligen behöver för 
att få plats med både anpassning och 
batterier.

Finns det en risk att det kommer 
att gå åt mera el i ombyggda el-
bilar med tanke på all elektronik 
som installeras?
– Nej, vår utrustning kräver inte så 
mycket ström.

Ni bygger väl även om bilar som 
ska gå på export, har ni i sådana 
fall märkt skillnader på hur     ut-
ländska användare tänker när det 
gäller ombyggnader?
– Det finns ett ökat behov, fler vill byg-
ga om sina bilar. Men pandemin sätter 
stopp när det gäller att få tag i bil. 

Kan det vara värt att vänta med 
att byta bil, om man funderar på 
det idag, för att avvakta möjlighe-
terna att få el-bilen ombyggd?

– Vi ser inga problem att bygga om en 
elbil idag, så man behöver inte vänta 
av den anledningen. 

Olles besked om att det inte troligen 
inte kommer att bli några tekniska 
problem att bygga om el-bilar gjorde 
mig glad. Även om jag inte har några 
planer på att byta bil just nu så tror jag 
personligen att man åtminstone bör 
överväga att köpa en bil som inte går 
på enbart bensin eller diesel i framti-
den. Jag var rädd att vi som behöver 
bygga om våra bilar skulle stängas ute 
från möjligheten att köpa eldrivna for-
don. Men då vet jag att jag kan över-
väga el eller hybrid-bil precis som alla 
andra bilköpare.

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

ÄR DET MÖJLIGT ATT ANPASSA 
EN ELDRIVEN BIL?

Olle Asp, produktspecialist på Auto-
adapt, tror inte att det ska bli några 
större problem att bygga om framti-
dens el-bilar. Åtminstone inte i rent 
teknisk mening. Det som kan bli pro-
blem är att bilens batterier tar så stor 
plats att det kan bli svårt att få plats 

med anpassningarna i vissa fall. 
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FÖRENINGENS
MEDLEMMAR KALLAS TILL

ÅRSMÖTE
söndag 27 mars
KL 13.00 -16.00

A-salen Dalheimers hus

Vi hoppas att kunna genomföra årets årsmöte på 
gammalt vanligt vis med alla närvarande och har 

därför bokat lokalen i Dalheimers Hus. Men vi 
kommer också att erbjuda medlemmar att delta via 
länk. En paus med kaffe och smörgås kommer att 

ingå i programmet.

Sista anmälningsdag är 10 mars
Vid anmälan ska du:

Uppge om du vill delta i Dalheimers Hus 
eller via länk.

Anmälan görs på  goteborg@dhr.se 
där du  lämnar namn och kontaktuppgifter.

- Du får ett svar samma dag så att du ser att din 
anmälan är noterad.

Vill du anmäla via telefon använder du 
kansliets telefonnummer 031-704 60 50,

mellan klockan 10.00 och 15.00 
helgfri måndag till fredag.

Vid anmälan per telefon, inväntar du en person, 
som noterar vad du vill anmäla dig till, ditt namn 

och dina kontaktuppgiter.

Hälsningar/ Styrelsen och kansliet

GÖTEBORGSAVDELNINGEN

KALLELSE 
till årsmöte med 

Unga Rörelsehindrade 
Göteborgsklubben

Medlemmar är välkomna att 
delta i vårt årsmöte 

torsdag den 28 april 
klockan 18.00.  

Årsmötet kommer att hållas via Zoom.  

Mer information kommer läggas ut på vår hemsida: 
http://ungarorelsehindradegoteborgsklubben.se/ 

Här kommer info om vårens lunchträffar. 
Torsdag 24 mars  13:15-15.00
Restaurang Bordet Angereds torg 1
Anmälan görs senast 22 mars
Torsdag 21 april 13.15-15.00
Restaurang Torgkrogen Kortedala torg 
Kortedalavägen 1
Anmälan görs senast 19 april

Anmälan görs till goteborg@dhr.se eller
Jonas Andersson på kansliet 031-704 60 50.

Krister Frank och Anna-Karin Johansson

INBJUDAN TILL 
LUNCHTRÄFF

SÖK BIDRAG 
FRÅN VÅR STIFTELSE

Du har möjlighet att söka bidrag från vår stiftelse, 
Understödsstiftelsen.

Du kan läsa mer om ansökningskriterier och ladda 
ner ansökningsblankett från vår hemsida. Om du inte 
har möjlighet att skriva ut, hör av dig till kansliet så 
skickar vi blanketter till dig. 

Under 2022 kommer stiftelsen att ha möten följande 
datum: 24 mars, 2 juni, 29 september, 24 november. 
För att säkerställa att din ansökan kan tas upp för 
behandling, skicka in den i god tid före varje möte.
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FÖRSLAG TILL DAG- OCH 
ARBETSORDNING 

FÖR DHRG:s ÅRSMÖTE 2022-03-27

  1. Årsmötets öppnande
  2. Fastställande av röstlängd 
  3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 
  4. Fastställande av dag- och arbetsordning  
  5. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
  6. Val av justerare 
  7. Val av rösträknare  
  8. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut 
  samt beslut om fastställande
  9. Revisorernas berättelse angående deras
     granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper  
  10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  11. Beslut om avdelningens medlemsavgift för
    nästkommande verksamhets- och räkenskapsår
  12. Behandling av motionen och förslag
  13. Fastställande av ettårig verksamhetsplan, baserad på 
    avdelningens verksamhetsprogram, och budget för 
    verksamhetsåret
  14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
  15. Val av ordförande (2 år) 
  16. Val av styrelsens ledamöter
  17. Val av revisor, auktoriserad revisor och eventuellt 
  revisorssuppleant
  18. Fyllnadsval
  19. Val av valberedning
  20. Val för ett (1) år av ombud och suppleanter till       
  distrikts-/regionårsmöte den 29 april
  21. Övriga beredda frågor
  22. Årsmötets avslutande
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FÖRTROENDEVALDA 2021
AVDELNINGSSTYRELSEN
Ordförande Martin Rådberg
Vice ordförande Krister Frank
Ledamöter Akbar Hosseini (Avgick på egen  
 begäran i februari 2022)
 Helene Palmenäs
 Åke Gustavsson
 Susanne Janebrink
 Karl-Gustav Rosborg (Avgick på    
 egen begäran i oktober)
 Rebecka Broberg (Avgick på egen  
 begäran i oktober)
 Pia By (Invald 1 nov)
 Lejla Selman (Invald 1 nov)

Adjungerade Unga rörelsehindrade

Revisorer Carina Mörneby
 Caroline Dahlberg
 Charlotte Severin

Revisorssuppleant Erik Dahlström

OMBUD VID ÅRSMÖTE DHR REGION VÄSTRA 
GÖTALAND 24 APRIL BORÅS. KL. 12:00-16:30 
Genomfördes digitalt

Linda Karlsson Robert Kindberg
Cecilia Solberg Marianne Enoksson
Susanne Jarnebring Annika Pålsson
Thomas Wilsson Krister Frank
Anna-Karin Johansson Margreth Olsson 
Akbar Hosseini

ÖVRIGA STYRELSER KOMMITTÉER 
OCH NÄTVERK 2021
VALBEREDNINGSKOMMITTÉN
Sammankallande Cecilia Solberg
 Helena Gustavsson
 Alexandra Ernwall
 Thomas Wilsson
STUDIEKOMMITTÉN  
Sammankallande Linda Karlsson
 Håkan Högberg
 Cecilia Solberg
 Alexandra Ernwall
 Krister Frank
MEDLEMSSOCIALA KOMMITTÉN
Sammankallande Helen Palmenäs
 Gunnel Gewert
 Margaretha Andersson
 Margreth Olsson
 Martin Rådberg
RESEKOMMITTÉN 
Sammankallande Marianne Enoksson 
 Margreth Olsson
 Martin Rådberg

HÄLSO OCH SJUKVÅRDSNÄTVERKET
Sammankallande Linda Karlsson
 Alexandra Ernwall
 Thomas Willson

LIVETS PUZZEL 
Sammankallande Linda Karlsson
 Alexandra Ernwall

ÖPPNA GÖTEBORG ”NÖG”  
 Robert Kindberg

LUNCHGRUPPEN
Sammankallande Anna-Karin Johansson 
 Krister Frank

REDAKTIONSRÅDET
Sammankallande Margreth Olsson
 Robert Kindberg

TRIVSELBINGO
Sammankallande Margreth Olsson
 Marianne Enoksson
 Thomas Willson

GRÅ PANTRARNA
Sammankallande Vakant
 Vakant

FLINKA FINGRAR
Sammankallande Gun Ekstorm
 Helena Gustavsson
 Elaine Abrahamsson

REPRESENTANTER I EXTERNA ORGAN
CENTRALA RÅDET FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Ordinarie Robert Kindberg
Ersättare Håkan Högberg
ABF:S STUDIERÅD FÖR 
FUNKTIONSHINDERORGANISATIONERNA
Ordinarie Robert Kindberg
Ersättare Cecilia Solberg
FÄRDTJÄNSTENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Ordinarie Robert Kindberg
Ersättare Akbar Hosseini

DALHEIMERS HUS DELAKTIGHETSRÅDET 
Ordinarie Linda Karlsson
Ersättare Robert Kindberg

STYRELSEN FÖR FUNKTIONSRÄTT GÖTEBORG
Ordinarie Håkan Högberg 
Ersättare Cecilia Solberg
STYRELSEN ANTIDISKRIMINERINGSBYRÅN 
(ADB) VÄST
Ordinarie Cecilia Solberg

BRUKARRÅDET I PARTILLE KOMMUN
Ordinarie Marianne Enoksson
Ersättare Annelie Herpel Lindholm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
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MEDLEMSANTAL
Antal medlemmar som per den 31 de-
cember 2021 var 443 inklusive de från 
unga rörelsehindrade som har valt att 
vara medlemmar i DHR Göteborgsav-
delningen.

MEDLEMSMÖTEN 
Även 2021 blev ett speciellt år eftersom 
Coronan fortsatte. Vi fick fortsätta att 
hålla de flesta mötena på digital väg. 

Vi hade två utomhusträffar på Välen 
precis innan årets semester där vi träf-
fades och åt tårta och spelade fråge-
sporter under trevliga former.

Under hösten planerade vi att ha två 
filmkvällar ute på Välen. Vid det första 
tillfället var vi ett gäng som träffades 
och såg ”Livet från den ljusa sidan”. 
Vid det andra tillfället var det tänkt 
att vi skulle se ”Ett päron till farsa firar 
jul”. Men det visade sig att när vi väl 
kom dit hade alla deltagarna så mycket 
att tala om att det enbart blev en mas-
sa trevliga samtal med personer som 
man inte hade träffat på länge, så det 
blev inte av att vi såg någon film. Men 
trevligt hade vi!

KANSLI OCH 
PERSONAL
Antalet anställda på kansliet har un-
der året varit tre personer. Jonas An-
dersson och Linda Karlsson och Robert 
Kindberg är anställda på 75%. Marian-
ne Enoksson och Margreth Olsson har 
varit resurspersoner.

HEMSIDAN
Arbetet med att hålla en hemsida upp-
daterad pågår ständigt. Många avdel-
ningar har en hemsida som har samma 
layout. Detta gör det enklare att hjälpa 
andra avdelningar med sina hemsidor 
vid behov. 

Vi försöker att lägga ut sådant som vi 
bedömer kan vara av intresse. Vi läg-
ger även ut information om våra kom-
mande aktiviteter som ett komplement 
till informationen i MötesPunkt. 

Under 2022 kommer arbetet med hem-
sidan att fortsätta som vanligt. Vi är 
tacksamma om medlemmarna hör av 
sig till kansliet med förslag på infor-
mation som kan vara bra att ha med på 
sidorna.  

DHR GÖTEBORG PÅ 
SOCIALA MEDIER 2021
För de flesta av oss så innebar 2021 inte 
någon större förändring från föregåen-
de år. Pandemin höll vår fysiska verk-
samhet i ett järngrepp.

Våra sociala kanaler har blivit ett sätt 
att dela med oss information om sam-
hällsläget och våra aktiviteter. Vi kan 
på ett smidigt sätt nå ut med infor-
mation som både handlar om hur vi 
på DHRG hanterade pandemin i vår 
ordinarie verksamhet, men vi kunde 
också dela samhällsinformation som 
handlade om dels generell och infor-
mation som direkt påverkar vår med-
lemsgrupp. 

Det går extremt snabbt ute på nätet. Då 
gäller det att kunna sortera ut och lyfta 
upp ämnen eller händelser som kan ha 
gått andra förbi i bruset. Jag och mina 
kolleger på kansliet, har fortsatt att ut-
bildat oss och hjälpt våra medlemmar 
att ordna digitala möten och träffar på 
digitala plattformar utanför den socia-
la medievärlden. Främst så har vi an-
vänt TEAMS och ZOOM.

Tanken med det har varit att försöka 
öka tillgängligheten, så att även de av 
våra medlemmar som upplever det 
sociala medielandskapet svårt att för-
stå och hänga med i, skall kunna få 
möjligheten att delta i det nya digitala 
samhället i mindre grupper. Samt att 
vi då också kan anpassa den aktuella 
plattformen efter medlemsbehovet.

Vår Facebooksida har under det gång-
na verksamhetsåret året ökat med 71 
nya följare.

Vårt Twitterkonto har under det gång-
na verksamhetsåret året minskat med 
1 följare.

Vårt Instagramkonto har under det 
gångna verksamhetsåret året ökat 
med 33 nya följare.

Förklaring:  
• Gillamarkeringar kan likställas med 

antalet personer som har intresse för 
våra inlägg och aktiviteter på sidan, 
den är uppbyggd likt en hemsida. 

• Följare betyder i praktiken sam-
ma sak som enl. förklaringen ovan, 
dock har sociala kanaler olika upp-
byggnadsspråk beroende på vilka 
de vänder sig till.

• Instagram är uppbyggt kring visuell 
media, d.v.s. bilder och filmklipp

MÖTESPUNKT
Medlemstidningen Mötes-
punkt har utkommit med 
6 nummer under 2021. För 
att hålla nere kostnaderna 
har vi minskat antalet sid-
or och antlaet sidor i färg. 
I år har vi också öppnat 
för att ta in annonser från företag som 
står medlemmarna nära.

STYRELSEMÖTEN 
DHRG 2021
Under 2021 har styrelsen haft 10 sty-
relsemöten exklusive 1 konstituerande 
möte. Totalt 11 protokollförda möten.

DHR REGION 
VÄSTRA GÖTALAND
DHR Region Västra Götalands års-
möte genomfördes digitalt via ZOOM 
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lördagen den 24 april. Pga. pandemin 
kunde årsmötet inte genomföras fy-
siskt utan planerades redan från bör-
jan att genomföras digitalt. 11 ombud 
från DHR Göteborgsavdelningen del-
tog på årsmötet.

1 juni flyttade DHR Region Västra Gö-
taland in i ett kontorsrum på Björne-
borg med besöksadress Slottsskogsga-
tan 18. Flyttlasset gick från Vänersborg 
till Göteborg. 

DHR Region Västra Götaland genom-
förde under året 4 digitala kurser med 
deltagare från DHR Göteborgsavdel-
ningen. EU-kurs 20 mars med EU-par-
lamentarikern David Lega (KD)
Kurs i Sexuella rättigheter genomför-
des digitalt som 3 föreläsningar: 11 ok-
tober med föreläsare Julia Bahner. 18 
oktober med föreläsare Hanna Öfors. 
25 oktober med föreläsare Anna från 
LaSSe Brukarstödcenter.

UTÅTRIKTAD 
VERKSAMHET 2021
2 februari Färdtjänstens råd för funk-
tionshinderfrågor sammanträder
Möte Samverkansgruppen för Fysiskt 
tillgänglighet
7 februari Möte Göteborgs råd för 
funktionshinderfrågor
8 februari
Medlemsmöte med Unga Rörelsehind-
rade Göteborgsklubben
9 februari Möte med Funktionsrätt 
Västra Götaland
18 februari Möte med Institutionen för 
Socialt arbete Göteborgs universitet, 
Spårvagns projektet
24 februari  Möte Samverkansgruppen 
för Fysiskt tillgänglighet
25 februari Nätverksträff AllAgeHub
25 februari Delaktighetsråd
8 mars Möte med Västkuststiftelsen 
Tillgänglighet
10 mars Tillgänglighetsinventering en-
tré Linné Slottsskogen
Färdtjänstens råd för funktionshinder-
frågor sammanträder
17 mars Samtal kring ny avgiftsmodell 
i färdtjänsten

17 mars Brukarrådet i Partille kommun
18 mars Nätverksträff AllAgeHub
25 mars Delaktighetsråd
29 mars Föreläsning för socionom stu-
denter Göteborgs universitet via Zoom
31 mars Samverkansgruppen för Fy-
siskt tillgänglighet
6 april Arbetsgrupp gällande förslag 
till framtida avgifter vid färdtjänst
8 april Tillgänglighet Långeberga rid-
klubb
12 april Möte Göteborgs råd för funk-
tionshinderfrågor
14 april Färdtjänstens råd för funk-
tionshinderfrågor sammanträder
15 april Nätverksträff AllAgeHub
3 maj Möte Göteborgs råd för funk-
tionshinderfrågor 
5 maj Intervju om olika invånares re-
lation till staden och stadsmiljön (stu-
denter)
6 maj Invigning av friluftsområde vid 
Svartedalen
12 maj Samverkansgruppen för Fy-
siskt tillgänglighet
19 maj Brukarrådet i Partille kommun
27 maj Delaktighetsråd
1 juni Arbetsmöte gällande Riktlinjer 
för tillgängliga parker och naturområ-
den
7 juni Möte Göteborgs råd för funk-
tionshinderfrågor
9 juni Färdtjänstens råd för funktions-
hinderfrågor sammanträder
23 juni Samverkansgruppen för 
Fysiskt tillgänglighet
24 augusti Samtal kring ny avgiftsmo-
dell i färdtjänsten
26 augusti Delaktighetsråd
6 september Möte Göteborgs råd för 
funktionshinderfrågor
8 september Brukarrådet i Partille 
kommun 
8 september Samverkansgruppen för 
Fysisk tillgänglighet
15 september Färdtjänstens råd för 
funktionshinderfrågor sammanträder
22 september Intervju med Institutio-
nen för Socialt arbete Göteborgs uni-
versitet, Spårvagns projektet
24 september Webbinarium: sexuell 

hälsa hos personer med funktionsned-
sättning och kronisk sjukdom
30 september Delaktighetsråd
4 oktober Möte Göteborgs råd för 
unktionshinderfrågor
5 oktober Möte med Institutionen 
för Socialt arbete Göteborgs universi-
tet,Spårvagnsprojektet
7 oktober Workshop 1 styrande doku-
ment, Göteborgs Stad
8 oktober Möte Spårvagnsgruppen 
ISA
11 oktober Fältstudie Spårvagnsgrup-
pen ISA
12 oktober Möte om våra medlemmars 
intresse för test av välfärdsteknik
14 oktober Workshop 2 styrande do-
kument, Göteborgs stad
18 oktober Tillgänglighet, möte med 
Askims bangolfförening
20 oktober Samverkansgruppen för 
Fysisk tillgänglighet
Färdtjänstens råd för funktionshinder-
frågor 
Färdtjänst möte med Unga Rörelse-
hindrade Göteborgsklubben
28 oktober Delaktighetsråd
1 november Möte Göteborgs råd för 
funktionshinderfrågor
8 november Föreläsning för socionom 
studenter på Göteborgs universitet
17 november Brukarrådet i Partille 
kommun
19 november Möte Spårvagnsgruppen 
ISA
25 november Delaktighetråd
30 november digitalt möte med Coop 
angående deras kyldiskar
1 december Deltagande på Nationell 
samling 2021 - För delaktighet och 
jämlikhet
2 december Deltagande Nationell 
samling 2021 - För delaktighet och 
jämlikhet dag 2
6 december Möte Spårvagnsgruppen 
ISA
8 december Möte Göteborgs råd för 
funktionshinderfrågor
Färdtjänstens råd för funktionshinder-
frågor
21 december Avstämningsmöte om 
välfärdsteknik
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REPRESENTATION
Avdelningen har under året varit re-
presenterad i följande externa organ:

ABF:s STUDIERÅD FÖR FUNK-
TIONSHINDERORGANISATIO-
NERNA
Under året har Cecilia Solberg varit av-
delningens ordinarie ombud.

STYRELSEN FÖR GÖTEBORGS 
RÄTTIGHETSCENTER
DHRG är medlem i Göteborgs rättig-
hetscenter (GRC). GRC arbetar med att 
sprida kunskap, opinionsbilda och ge 
juridisk rådgivning om diskrimine-
ringslagen. DHRG är medlemmar för 
att vi finns med i alla diskriminerings-
grunderna. Dels för att följa hur GRC 
jobbar med diskriminering kopplat till 
funktionshinder och tillgänglighet. 
DHRG finns även representerat i GR-
C:s styrelse genom Cecilia Solberg.

FUNKTIONSRÄTT GÖTEBORG
Medlemskapet i Funktionsrätt Göte-
borg är fortsatt ett plus i vårt rättig-
hetspolitiska arbete. Vi har bland an-
nat samverkat kring de gemensamma 
frågorna i Göteborgs Stads Råd för 
Funktionshinderfrågor samt med att 
tillgängliggöra vallokalerna i Göte-
borg.  
DHRG har under verksamhetsåret va-
rit representerat i Funktionsrätt Göte-
borgs styrelse genom Håkan Högberg.

TEATER KATTMA
Teater Kattma är te-
atern som arbetar 
inkluderande med 
skådespelare med olika funktionsva-
riationer. Årets föreställning kommer 
att bli ”Framtidsberättelser”. Repetio-
nerna sker i klubbstugan ute på Välen. 
Samarbetet med Teater Kattma fort-
sätter. Många av DHR Göteborgsav-
delningen och Unga Rörelsehindrades 
medlemmar är aktiva i ensemblen.

AMUNDÖN
Till brukarrådet för handikappbadet 
på Lilla Amundön har Linda Karlsson
varit utsedd av DHRG. 

FÄRDTJÄNSTENS RÅD FÖR 
FUNKTIONSHINDERFRÅGOR
Är ett rådgivande organ till trafik-
nämndens färdtjänstutskott i Göte-
borgs stad. Robert Kindberg och Ak-
bar Hosseini är ledamöter för DHR 
Göteborgsavdelningen. Rådet har ge-
nomfört 9 sammanträden under året, 
samtliga var digitala.

GÖTEBORGS RÅD FÖR FUNK-
TIONSHINDERFRÅGOR (GRF)
Avdelningens valda ledamöter i Göte-
borgs råd för funktionshinderfrågor
har varit Robert Kindberg och Håkan 
Högberg som ersättare. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-
NÄMNDERNA, VÄSTRA 
GÖTALANDSREGIONEN
DHR Göteborgs representanter har till 
följd av pandemin och brister i den di-
gitala tillgängligheten tvingats ompri-
oritera och därmed inte haft möjlighet 
att delta på några möten.

MEDVERKAN PÅ GÖTEBORGS 
UNIVERSITET
29 mars Föreläsning för socionom 
studenter Göteborgs universitet via 
Zoom.

8 november Föreläsning för socionom 
studenter på Göteborgs universitet (på 
plats.)

DELAKTIGHETSRÅD FÖR 
DALHEIMERS HUS
Rådet arbetar med frågor som rör Dal-
heimers hus, vars huvudman är Social 
resursförvaltning i Göteborgs stad.

Linda Karlsson och Robert Kindberg 
har valts att representera DHR Gö-
teborgsavdelningen. Under året har 
det hållits sammanlagt 17 möten, va-
rav 9 var förmöten (presidium) Under 
hösten så kunde ledamöter välja om 
man ville delta fysiskt eller digitalt via 
Teams.

LOKALA FUNKTIONSHINDER-
RÅD
I Partille kommun har DHRG varit re-
presenterat med Marianne Enoksson.

NÄTVERKET 
ÖPPNA GÖTEBORG 
NÖG har på sina sammankomster 
som uppgift att inspirera medlemmar-

na till att aktivt delta i påverkansarbe-
tet och att uppmärksamma tillgänglig-
heten till byggnader, gator och torg i 
sitt närområde. Men också den inte så 
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 DHRG:s 2 representanter i 
färdtjänstens råd för funktionshinder-
frågor, på sina möten träffat, politiker 
i trafiknämndens färdtjänstutskott 
där vi har fått möjlighet att föra fram i 
DHRG:s färdtjänstfrågor direkt!

På grund av den pågående pandemin 
har NÖG haft till huvuddelen digita-
la träffar under 2021, där 8 - 12 med-
lemmar har varit närvarande vid varje 
tillfälle. NÖG har i samma anda som 
tidigare arbetat med att bevaka och 
följa upp kommunens tillgänglighets-
arbete. Heta frågor som diskuterats 
i nätverket under året har varit Färd-
tjänst, fysisk tillgänglighet till Lise-
bergs planerade vattenland, nytt bad-
hus i Kortedala, Färdtjänstens förslag 
till nytt taxesystem samt Västtrafiks 
tillgänglighetsarbete i regionen En an-
nan stor fråga som inte bara nätverket 
arbetat med under året är Göteborgs 
stads omorganisation, hur skall sta-
den organiseras efter borttagandet av 
stadsdelsnämnderna.

Vid våra möten har rapporter från 
samtliga råd lämnats kontinuerligt:

• Göteborgs Stads råd för funktions-
hinderfrågor (GRF)

• Samrådsgruppen för fysisk till-
gänglighet

• Färdtjänstens råd för funktionshin-
derfrågor

• Delaktighetsrådet Dalheimers hus

DHRG har i sitt arbete insyn i Göte-
borgs stads tillgänglighetsarbete. Att 
få igång arbetet i samrådsgruppen för 
fysisk tillgänglighet är mycket gläd-
jande och viktigt i nätverkets fortsatta 
arbete.
Under året har vi bland annat följt upp 
Färdtjänstens utveckling: DHRG:s re-
presentanter har inbjudits till en ar-
betsgrupp gällande nytt taxesystem 
för färdtjänsten. När pandemin härjat 
runt har detta inneburit ett minskat 
resande, trots detta har trafikkontoret 
genomfört vissa prishöjningar men 
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inte behövt göra några besparingar. 
De största frågorna framöver: Hur kan 
vi skapa rimlig och hållbar budget för 
färdtjänsten över tid?  Samt hur får vi 
ett taxesystem som göra att våra med-
lemmar har råd att använda färdtjäns-
ten vid behov?

Så fort pandemin tillåter kommer Nät-
verket fortsätta att träffa/besöka Lise-
berg, för att förbättra tillgängligheten 
kring rullstolsplatser vid konserter och 
till restaurangerna, även att förbättra 
möjligheten att med rullstol kunna ta 
sig upp till Lisebergs övre del.

Arbetet i färdtjänstrådet har i och med 
färdtjänstnämndens överflyttning till 
trafiknämnden förändrats. Vi ser dess-
värre att färdtjänsten drunknar i tra-
fikkontorets övriga verksamhet.

Nätverket fortsätter arbetet framåt för 
att det skall skapas ett trafikråd, för 
att på detta sätt kunna bredda trafik-
nämndens kompetens när det gäller 
färdtjänstfrågor.

En av nätverkets viktigaste frågor, blir 
att arbeta för att få en långsiktig budget 
som inte avger ständiga hot om ned-
skärningar. DHRG:s medlemmar skall 
även i fortsättningen få den färdtjänst 
de har behov av!

Jag hoppas att vi ses under 2022.

Robert Kindberg
Nätverksledare

BILSTÖDET
Den 1 oktober 2020 höjdes en del 
av bidragen i bilstödet. Det skul-
le även bli enklare att få viss fa-
briksmonterad extrautrustning.  
För en av våra medlemmar var det 
dags att söka nytt bilstöd under 2020. 
Jag fick möjlighet att följa ärendet på 
nära håll så att jag kunde vara med 
under hela processen. Detta kan ni 
läsa mer om i MötesPunkt nr 4 2021.  
Den anpassning som medlemmen 
gjorde är en av de vanligaste anpass-
ningarna som görs. I de fall det är en 
så pass standardiserad anpassning 
har jag fått intrycket av att det har 
blivit enklare att få igenom sin an-
sökan. Detta gäller tydligen inte om 
man däremot har behov av en bil av 
så kallad ”Van-modell”. Dessutom är 
det fortfarande svårt om du väljer att 

köpa en begagnad bil. Då måste du 
hitta en äldre bil som har alla de an-
passningar som du behöver. Om du 
då behöver till exempel bagageöpp-
nare, el-säte och bensinvärmare, så 
kan det bli svårt att hitta en begag-
nad bil som uppfyller alla kraven.  
Dessutom ställer det nya ”Bonus Ma-
lus-systemet” till med stora problem. 
Detta eftersom man beskattas extra 
för att man har en stor bil. Många 
med funktionshinder har ju inte en 
stor bil för att de vill, utan för att de 
måste på grund av funktionshindret.  
Funktionshinderrörelsen har påtalat 
detta, för dåvarande finansminister 
Magdalena Andersson, och menat att 
personer med funktionshinder bör 
undantas från hårdare beskattning 
med hänvisning till att vi faktiskt inte 
frivilligt väljer att ha en större bil.  
Förslaget har dock inte accepterats 
av finansministern. Hon hänvisar 
till att det är väldigt viktigt att man 
minskar utsläppen av växthusgaser.  
Detta trots att vi funktionshindrade 
inte kan välja en mera miljövänlig bil, 
även om vi gärna skulle vilja det.

GRÅ PANTRARNA
Karl-Gustav Rosborg & Martin Ekman

Nätverket har inte haft någon med-
lemsverksamhet och avvecklades ock-
så under året. 

Anledningen till detta är bland annat  
sviktande hälsa och ork. 

LIVETS PUZZEL OCH DIGITAL 
VARDAG
Under året har nätverket på grund av 
rådande pandemi, inte anordnat någ-
ra fysiska träffar. Nätverket har under 
året omformats till att hålla i digitala 
träffar, som kallas Digital Vardag.

I början av året, hade vi träffar varan-
nan vecka, för att senare under hösten 
minska ner träffarna till en gång i må-
nanden. Detta berodde på att pande-
min, för tillfället hade lagt sig och vi 
kunde anordna fler fysiska träffar. Vi 
bjöd in till två filmkvällar under sen-
hösten.

Dessa träffar är tänkt som ett fritt fo-
rum där våra medlemmar kan prata av 
sig, om hur de upplever pandemin och 
eventuella svårigheter som kan uppstå 
i vardagen.

MÅ BRA NÄTVERKET / SMÄRTA
Har varit vilande under året

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS-
NÄTVERKET
Har ej haft några träffar under året.

MEDLEMSSOCIALA 
KOMMITTÉN
Pandemin har även i år påverkat vad 
vi har kunnat erbjuda medlemmarna. 
Utomhusträffar har vi haft i form av en 
gillfest på Välen i juni och promenad i 
Botaniska trädgården i juli och i Slotts-
skogen i september. 

I oktober var vi en liten grupp som 
besökte Stadsmuseéts utställning Gre-
jen med Göteborg. I oktober var det 
en grupp som såg Gott & Blandat, på 
Lisebergsteatern. Det kändes så fint 
att kunna erbjuda teater igen. Då ver-
kade det som att pandemin var på 
återgång och vi planerade att genom-
föra verksamheter för medlemmarna 
i december såsom Jul på Liseberg, Jul 
i domkyrkan, Julglitter på operan och 
Julbord. 

I Domkyrkan och på Operan var det 
dags för vaxinpass i och det kändes 
tryggt. Tråkigt nog  vågade vi inte ge-
nomföra julbordet, utan avbokade det, 
efter samtal fram och tillbaka mellan 
oss, styrelse och kansli. Medlemmar vi 
talat med förstod vårt ställningstagan-
de, men kände ändå att det var tråkigt.

Nu är pandemin utökad med den nya 
varianten Omikron.

All oro runt frågan om vi skulle våga 
genomföra planerade och beställda 
evangemang och alla oroliga samtal 
mellan varandra och medlemmar har 
varit krävande, men nu satsar vi på att 
se framåt och hoppas att vi snart kom-
mer att få lättnader i reglerna runt per-
sonlig samvaro, så att vi kan dra igång 
verksmhet för våra medlemmar igen 
under våren 2022.

STUDIEKOMMITTÉN
Även detta verksamhetsår blev påver-
kat av pandemin och vi har inte kun-
nat ha några aktiviteter.
Vi har haft några planeringsmöten 
möten digitalt via teams. 
Under hösten hade vi planerat att star-
ta upp studiecirkeln ”Din Vardag – Vår 
Politik, vad hände sen? Men vi fick åter 
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igen lägga cirkeln på hyllan och vänta 
ut pandemin. 

RESEKOMMITTÉN
Ansvariga: Marianne Enoksson, Mar-
greth Olsson och Martin Rådberg.
I början på året hyste Resekommittén 
förhoppning om att kunna genomföra 
Sommarresan till Karlskrona i augus-
ti med studiebesök på Kosta Glastill-
verkning i hyttan samt utflykter till 
Öland och Eriksberg Vilt och natur. 

Under våren höll vi kontinuerlig kon-
takt med bussbolaget Nilsbuss men vi 
tvingades till slut konstatera att resan 
inte kunde genomföras under 2021, 
och att resan måste skjutas upp till 
nästa år. 

En ansökan om bidrag till Sommarre-
san skickades in till Bidragsstiftelsen 
i Stockholm som bara har ett ansök-

ningstillfälle per år, 1 september. 30 
november fick Resekommittén besked
att DHR Göteborgsavdelningen har 
beviljats bidrag för Sommarresan 2022.

FLINKA FINGRAR
Flinka fingrar har inte bedrivet någon 
verksamhet under 2021 på grund av 
pandemin. Vi hade hoppats att kunna 
återuppta verksamheten under hösten 
men vi ansåg inte att det var möjligt.
  Gun Ekstorm

TRIVSELBINGO
Under året har det inte varit lämpligt 
att samlas inomhus så vi har inte er-
bjudit medlemmarna något tillfälle att 
spela Trivselbingo med oss.

LUNCHGRUPP
På grund av pandemin hade vi inga 
månadsvisa lunchträffar under våren 
2021 utan vi körde igång 2021 års verk-

samhet i september. Vi genomförde tre 
lunchträffar under året, september-no-
vember: Restaurang Saray i Askim, 
Sportbaren inne på Frölunda torg och 
Lilla Restaurangen vid Olskrokstorget 
Som vanligt har fem till sju personer 
avnjutit goda luncher under trevlig 
gemenskap. Krister och Anna-Karin 
har fotograferat och observerat restau-
rangernas och i synnerhet toaletternas 
tillgänglighet. Vi har i varje nummer 
av Mötespunkt skrivit om respektive 
restaurangbesök och betygsatt dem.

Krister Frank och 
Anna-Karin Johansson

BOENDEGRUPPEN
Är en fortsatt viktig fråga för våra 
medlemmar men har varit vilande un-
der året.

SLUTORD 2022
Ännu ett annorlunda Verksamhetsår 
På grund av pandemin har det varit ett mycket speciellt verksamhetsår för DHR Göteborgsavdel-
ningen. Föreningen har pandemin till trots kunnat genomföra ett fåtal fysiska möten, men huvudde-
len av träffarna har skett Digitalt eller i så kallade hybridmöten. (fysiskt och Digitalt). Avdelningen 
genomförde även 2021 ett annorlunda årsmöte per brev och/eller webbformulär.  Det stora arbetet 
har varit att lära oss de nya digitala plattformarna samt skapa medel och resurser för utbildning till 
medlemmarna. Arbetet kommer att fortgå under 2022. 

Rättighetspolitiskt arbete 
2021 har trenden fortsatt att mer och mer av vårt rättighetspolitiska arbete sker i samverkan. Som 
alltid är samverkan med den övriga funktionshinderrörelsen i Göteborg av oerhörd betydelse för 
att vi ska nå ut med vårt arbete. DHR bidrar med kunskap kring levnadsvillkoren för göteborgare 
med nedsatt rörelseförmåga in i organisationer som till exempel Funktionsrätt Göteborg, Göteborgs 
Rättighetscenter och Sociala institutionen vid Göteborgs Universitet samt Göteborg Stad. 

Medlemsstöd 
DHR Göteborgsavdelningen har bedrivit ett medlemsstöd som dels handlar om stöd till medlem-
marna vid olika myndighetskontakter/ansökningar  men också utbildning samt kompetensutveck-
ling gällande digitala plattformar för att man själv skall kunna hantera sitt liv och sin funktionsned-
sättning. Mycket av det arbetet görs i våra så kallade nätverk som Livets Puzzel/Digital vardag och 
NÖG (Nätverket Öppna Göteborg).  

Social verksamhet 
Avdelningens sociala verksamhet har handlat om att anordna digitala träffar såsom ”Hur ser din 
digitala vardag ut?” och ”NÖG.” Vi har fått lära oss att umgås på ett nytt sätt, därigenom ökar våra 
medlemmars livskvalitet. Göteborgsavdelningen har under året erbjudit ett flertal digitala aktivite-
ter exempelvis, ”digitalt” luciafirande, vilket var mycket uppskattat. 

Tack 
Avdelningsstyrelsen vill tacka alla medlemmar, förtroendevalda och personal för engagerade 
arbetsinsatser under verksamhetsåret. Vi vill också tacka våra olika samarbetspartners för givande 
diskussioner och ert stöd för att göra Göteborgssamhället mer jämlikt för alla göteborgare. Sist men 
inte minst vill vi tacka Göteborgs Stad samt övriga bidragsgivare. Utan ert stöd skulle vi inte kunna 
bedriva vår verksamhet.

Styrelsen genom Martin Rådberg Ordförande
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FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2022 
FRÅN DHRG:S STYRELSE:

1
a) Den lokala avgiften för 2022 föreslås sättas till samma belopp som tidigare, dvs. 50 kr

b) Att ta bort ordförandearvode på 2 000 kr per månad = 24 000 kr per år.

c) Inga arvoden utgår till övriga förtroendevalda.

d) Reseersättning: 
 Bilersättning med 18,50 kr per mil, eller den av skattemyndigheten beslutade skattefria 
 ersättningen. 
 Färdtjänst/kollektivtrafik ersätts med faktisk kostnad.

2
a) Inga arvoden utgår till förtroendevalda revisorer.

b) Reseersättning:
 Bilersättning med 18,50 kr per mil, eller den av skattemyndigheten beslutade skattefria 
 ersättningen. 
 Färdtjänst/kollektivtrafik ersätts med faktisk kostnad.

c) Att styrelsen består av 7 ledamöter (1 ordförande + 6 ledamöter) samt 1 ersättare. 
 Det innebär att antalet ledamöter är oförändrat.

3
 Till följd av effekterna av covid-19 skall möjlighet finnas till att lämna julgåva och corona-
 gåva till DHR Göteborgsavdelningens samtliga anställda och styrelsens ledamöter i 
 enlighet med Skatteverkets riktlinjer avseende skattefria gåvor. 
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FÖRSLAG TILL DHR GÖTEBORGSAVDELNINGENS 
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022

Inledning 
Ofta ses vi med nedsatt rörelseförmåga 
som en liten grupp människor, ett så 
kallat särintresse. Vi menar dock att vi 
är en stor grupp, ca 5% av befolkning-
en i Göteborg. I vissa befolkningsgrup-
per är procenttalet ännu högre, t.ex. 
åldersspannet över 75 år. Dessutom är 
ju alla småbarnsföräldrar rörelsehind-
rade när man behöver använda barn-
vagn. Man kan också se vissa pucklar 
när det gäller nedsatt rörelseförmåga 
bland 15-åriga män, 18-åriga män samt 
en puckel efter 50 år. Vi brukar lite iro-
niskt påstå att Sverige framförallt är 
byggt för vita, ensamstående män un-
der 30 år.

Göteborgsavdelningen är en förening 
som i första hand är en intresseorga-
nisation för människor med nedsatt 
rörelseförmåga. Vi är på det sättet inte 
en diagnosförening utan alla är väl-
komna som medlemmar även om vårt 
fokus ligger på att kämpa för ett sam-
hälle där nedsatt rörelseförmåga inte 
ska hindra oss i vår möjlighet att fritt 
röra oss och vara delaktiga i livet och 
Göteborgssamhället. I dagsläget är vi 
ca 440 medlemmar, en försvinnande 
liten del av alla med rörelsenedsätt-
ningar i Göteborg.  

Våra stadgar slår fast att vi ska arbeta 
med att driva rättighetspolitiskt arbete 
när det gäller människor med nedsatt 
rörelseförmåga och kamratstöd, det vi 
i dagligt tal kallar medlemsstöd, vi-
dare uttrycker stadgarna att en DHR 
avdelning också kan arbeta med social 
verksamhet och med detta som bak-
grund föreläggs här följande verksam-
hetsplan för 2022 

2022 ett verksamhetsår som vanligt! 
Ytterligare ett år med pandemin är till 
ända och lika så ett mycket speciellt 
verksamhetsår för DHR Göteborgsav-
delningen. Föreningen hoppas 2022 
blir verksamhetsår som tidigare år 
med fysiska möten med digitala in-
slag. 

I dag lever vi i hög grad på det s.k. nä-
tet. För våra medlemmar har det på 

många sätt inneburit en revolution till 
det bättre. Men många av våra med-
lemmar upplever ett ”digitalt utanför-
skap” Vi vill fortsätta att utveckla vår 
digitala närvaro i Göteborgssamhäl-
let och stödja våra medlemmar till ett 
medborgarskap i den digitala gemen-
skapen. 

Avdelningen avser att tillsammans 
med DHR Region Västra Götaland an-
ordna utbildning på digitala plattfor-
mar för att upprätthålla verksamheten 
inom avdelningen så att verksamheten 
känns meningsfylld och betydelsefull 
för medlemmarna. Vi hoppas också 
kunna låna ut surfplattor och annan 
teknik för att medlemmarna ska kun-
na delta på denna utbildning som 
kommer att utgöra en stor del av verk-
samheten framöver för avdelningen. 
Syftet är att inspirera och stötta avdel-
ningens medlemmar till fortsatt arbete 
i digital form. 

Rättighetspolitiskt 
arbete 

Samråd med Göteborgs stad 
I Göteborg sker mycket av det vardag-
liga rättighetspolitiska arbetet genom 
olika former av samråd med staden 
dess nämnder, styrelser och förvalt-
ningar. Många av våra medlemmar 
känner ett stort engagemang för detta, 
men upplever att frågor om livssitua-
tionen för oss med nedsatt rörelseför-
måga är satt på undantag till förmån 
för dem som har rätt till bostad med 
särskild service och daglig verksam-
het. Detta har sin naturliga förklaring 
då kommunen kan bli dömd till känn-
bara viten om man inte tillgodoser 
behoven, utifrån detta vill DHRG sat-
sa på att stärka våra förtroendevaldas 
kompetens att driva våra perspektiv.
  
Den fysiska tillgängligheten 
Arbetet med att förbättra den fysiska 
tillgängligheten är ett vitt verksam-
hetsområde som är en förutsättning 
för att vi med nedsatt rörelseförmåga 
skall kunna leva och verka i Göteborg. 
I Sverige finns dels en diskrimine-

ringslagstiftning som klassar fysisk 
otillgänglighet som diskriminering. 

DHR Göteborg vill därför under 2022 
som en del av sitt rättighetspolitiska 
arbete pröva diskrimineringslagen. Vi 
har som mål att tillsammans med våra 
medlemmar driva ett mål om diskri-
minerande otillgänglighet. 

Sedan finns också den vanliga bygg-
nadslagstiftningen som har långtgåen-
de krav på tillgänglighet och använd-
barhet i byggnationen och på gator 
och torg, åtminstone vad gäller ny och 
omfattande nybyggnation. DHR anser 
att lagstiftningen på detta område är 
bra förutom vad gäller en sak, nämli-
gen när det gäller tillsyn och viten när 
byggherrar inte levt upp till lagens in-
tentioner. I dag ligger ansvaret för till-
syn och beslutsrätten när det gäller på-
följder hos kommunerna. Vi i DHR ser 
en besvärande brist på intresse från 
kommunernas sida att ta sitt tillsyns-
ansvar på allvar, Göteborg utgör ing-
et undantag. DHR avser därför under 
2022 att tillsammans med Funktions-
rätt Göteborg fortsatt driva frågan om 
en förstärkt tillsyn och hårdare nypor 
mot byggherrar som inte följer Plan 
och bygglagens krav på fysisk till-
gänglighet. 

Bostäder 
Under de senaste åren har vi sett att 
både unga vuxna och våra ålderspen-
sionerade medlemmar har svårt att 
hitta tillgängliga bostäder. Det gäller 
framför allt dem med stort behov av 
hjälp med det som kommunen kallar 
personlig omvårdnad. Sedan några år 
tillbaka samarbetar DHR med RBU för 
att belysa behovet av särskilt anpassa-
de lägenheter till Unga vuxna. Detta 
arbete har fått ett gott gehör på fastig-
hetskontoret.

2022 vill vi därför fokusera på beho-
vet av särskilt anpassade bostäder till 
ålderspensionärer med en omfattande 
rörelsenedsättning. En annan viktig 
bostadspolitisk fråga som DHR be-
vakar är bostadsbidraget. Det är av 
oerhörd vikt att kommunen fortsätter 
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med att subventionera hyreskostnaden 
för dem med stora rörelsenedsättning-
ar då vi på grund av våra funktions-
nedsättningar fungerar bäst i nybyggd 
miljö. Vi är också beroende av att bo 
på ganska många kvadratmeter. Både 
boyta och nybyggnation är pådrivan-
de när det gäller boendekostnaden. 

Kollektivtrafiken och färdtjänst 
Sedan ett antal år, så har tillgänglig-
heten på bussar och spårvagnar för-
bättrats. Dock finns fortfarande för-
bättringsområden, då särskilt när det 
gäller tillgängligheten på bussarna. På 
grund av att ramperna måste fällas ut 
manuellt är man som rullstolsburen 
passagerare totalt beroende av ledsa-
gare för att komma ombord på fordo-
net, eftersom förarna inte är skyldiga 
att hjälpa till, när man behöver komma 
ombord.  

DHR arbetar därför för att reglemen-
tet för förarna ändras och för att ett 
system med automatiskt utfällbara 
ramper blir standard även vad gäller 
kollektivtrafikens bussar. Vi ser bus-
sarna i New York som en bra förebild 
för Västtrafik. 

DHR arbetar för en färdtjänst som är 
ett komplement till den vanliga kollek-
tivtrafiken. 

De förändringar vi arbetar för är en 
färdtjänst där resenärerna kan resa på 
samma villkor i hela regionen, oavsett 
färdmedel, till samma kostnad. Det 
innebär t.ex. att Västtrafiks betalsys-
tem också skall fungera i färdtjänsten. 
Det innebär också att vi ska kunna röra 
oss fritt i regionen till samma kostnad 
som övriga invånare. 

Personlig service 
För att få det dagliga livet att fungera, 
är de flesta av våra medlemmar bero-
ende av insatser från hemtjänst, per-
sonlig assistans, ledsagning, boende-
stöd m.m. Alla dessa insatser benäm-
ner vi i DHR som personlig service. 
Många av våra medlemmar känner 
en skräck och ångest i samband med 
myndighetsutövningen, som är knu-
ten till insatserna. Vi ser ett behov av 
diskussioner med biståndsbedömare 
för att hitta former för att få bättre möj-
ligheter att kommunicera och få förstå-

else för de specifika behov man har för 
att leva ett liv där funktionsnedsätt-
ningen inte minskar livskvalitén.  

Hälsa 
Människor med funktionsnedsätt-
ningar har generellt sämre folkhälso-
tal än befolkningen i övrigt. Man skul-
le kunna tro att det finns ett samband 
mellan själva funktionsnedsättningen 
och hälsan, men forskningen visar 
inte på något direkt sådant samband. 
Däremot kan funktionshindret indi-
rekt påverka hälsan. Våra medlemmar 
knyter ofta psykisk ohälsa till myn-
dighetsstress. DHR menar därför att 
staden måste arbeta aktivt med funk-
tionsnedsattas hälsa oavsett ålder eller 
geografisk hemhörighet. Staden måste 
se till invånarnas behov oavsett ålder, 
kön, funktionsnedsättning, geografisk 
hemhörighet eller etnisk bakgrund. 
Under 2022 kommer vi att arbeta med 
ett antal fokusområden utifrån vårt 
gamla projekt din vardag vår politik 

Medlemsstöd/Kamratstöd 
Vi lever idag i ett samhälle där DHR:s 
medlemmar upplever sig motarbeta-
de av de som är satta att ge oss stöd. 
Därför har kamratstödet blivit vikti-
gare och viktigare. DHR vill arbeta 
med medlemsstöd på två sätt: dels ett 
individuellt medlemsstöd vid myn-
dighetskontakter, framförallt med 
ärenden som berör färdtjänst, bilstöd 
och arbete. Övrigt individuellt med-
lemsstöd ges genom förmedling av in-
satser från Funktionsrätt:s Individstöd 
och Lasse Brukarstödscenter som ger 
kompetent stöd till göteborgare med 
funktionsnedsättning.  Dels den andra 
typen av kamratstöd som är kompe-
tensutveckling och utbildning. Våra 
medlemmar måste ha god kunskap 
om hur myndigheter fungerar och re-
sonerar för att kunna få sina rättighe-
ter och behov tillgodosedda.  

Därför vill vi under 2022 erbjuda både 
föreläsningar, workshops och utbild-
ningar kring våra rättigheter och hur 
vi får vårt behov av stöd tillgodosett. 
Utbildningsföretag bjuder ut utbild-
ningar som syftar till att hantera be-
svärliga brukare. DHR funderar på 
hur vi skulle utforma en utbildning 
som syftar till att lära brukarna att 
hantera besvärliga biståndsbedömare.

Många av våra medlemmar har då-
ligt självförtroende och har svårt att 
uttrycka och förklara konsekvenserna 
av sina funktionsnedsättningar. Det-
ta får till effekt att man inte får ta del 
av rättigheter och resurser som man 
har behov av. Vi vill därför utveckla 
en svensk form av Peer Consulting/
coaching  

Denna satsning fortsätter under året 
men vi ser ett behov av att under en pe-
riod ha en person anställd som med-
lemsstödjare/kamratstödjare så DHR 
har som mål att rekrytera och hitta 
finansiering för en kamratstödjare för 
att utveckla verksamheten under en 
två års period. 

Ekonomisk 
tillgänglighet 
För DHR är det klart att de flesta av 
våra medlemmar befinner sig i de ne-
dre inkomstskikten. Våra medlemmar 
har ju ofta sjukersättning (förtidspen-
sion) eller ålderspension. Till detta 
kommer att ganska få av våra medlem-
mar klarar av att arbeta heltid, vilket 
också försämrar den privatekonomis-
ka situationen. Flera undersökningar 
visar att många av våra medlemmar 
i yrkesverksam ålder är beroende av 
sina anhöriga för att överhuvudtaget 
få livet att gå ihop ekonomiskt. 

DHRG vill därför på olika sätt arbe-
ta för att man aldrig skall drabbas av 
merkostnader på grund av sin funk-
tionsnedsättning. Vi vill därför att alla 
förmåner som idag gäller för ålders-
pensionärer eller seniora kommunin-
vånare också skall gälla för kommun-
invånare som har förtidspension.  

Vi har också som ambition att erbjuda 
föreläsningar kring hur man kan stär-
ka sin privatekonomi även om man är 
låginkomsttagare. Vi kommer också 
att erbjuda studiecirklar där vi i min-
dre grupp tillsammans kan diskutera 
kring privatekonomiska frågor. 

Social verksamhet och medlemsför-
måner 
Många av våra medlemmar lever gan-
ska isolerade och begränsade liv p.g.a. 
samhällets  fysiska och sociala otill-
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gänglighet. Under pandemin kom-
mer vi att erbjuda social verksamhet 
i digital form och avser att när pan-
demin tillåter erbjuda en social verk-
samhet där målsättningen är att man 
ska kunna komma samman och ha 
trevligt. Dessa medlemsträffar är ock-
så ett sätt för oss medlemmar att byta 
erfarenheter under gemytliga former 
och stötta varandra. Vi går också på 
olika kulturarrangemang tillsammans 
där avdelningen i mån av möjlighet 
subventionerar biljettkostnader etc. 
eftersom många lever med en knapp 
privatekonomi.

Medlemssociala Kommittén
Ansvarig: Helen Palm, Gunnel 
Gewert, Marianne Andersson, Mar-
greth Olsson. Ansvarig från styrelsen: 
Martin Rådberg 

Under 2022 ser vi fram emot att kun-
na ordna våra vardagliga små träffar 
med promenader i vacker omgivning, 
muséibesök och annat enkelt och trev-
ligt. Vi tar gärna emot uppslag och 
idéer för att kunna ordna aktiviteter 
för olika behov och intressen så att så 
många som möjligt känner att vi vän-
der oss till dem. Vi vet redan nu att 
vi kommer att erbjuda medlemmarna 
en trevlig restaurangupplevelse i maj, 
som kompensation för vårt inställda 
julbord.
Vi planerar naturligtvis att ordna träf-
far vid våra olika högtider och hoppas 
att vi under året kommer ha möjlighet 
att samlas inomhus och utan att behö-
va tänka på smittläget. Som vi skrev 
redan förra året kommer vi att behö-
va ta ut en kostnad för deltagande, på 
grund av minskade anslag.

Flinka fingrar
Ansvarig: Gun Ekstorm
På grund av pandemin tvingades vi 
ställa in större delen av våra träffar i 
köket. Men vi har förhoppningar att 
kunna starta upp igen under 2022. 
Men det hänger naturligtvis på hur 
pandemin utvecklas.

Trivselbingo
Margreth Olsson och Marianne Enoks-
son

Vi kommer att fortsätta med bingon 
genom att spela i samband med nå-

gon annan aktivitet till exempel någ-
ra medlemsmöten. Det gör att antalet 
bingotillfällen kommer att minska, 
men de kommer att bli av!
Så vi hoppas att ni som tycker om att 
spela vill hänga med oss framöver så 
att vi på något bra sätt kan kombinera 
bingon med exempelvis någon intres-
sepolitisk fråga. 
Hoppas att vi ses under 2022!

Digitalt Vardagspuzzel
Kommer under året att fortsätta med 
dels Digital Vardagsträffar, där vi blan-
dar mikroföreläsningar med inbjudna 
gäster med allmänt vardagssnack, som 
kan handla om i princip vilket ämne 
som helst. 
När pandemin tillåter så kommer vi 
att bjuda in till filmkvällar, göra fysis-
ka tillgänglighetskollar på exempelvis: 
en galleria, vid en minigolfbana, eller 
kanske en bowlinghall.

Studiekommittén
Hålla medlemsträffar under temat 
”Privatekonomi” enligt ett upplägg 
som vårt riksförbund har haft.
• Hur ser skillnaden ut mellan perso-

ner som har jobb kontra förtidspen-
sion

• Hur kan man leva nästintill gratis
• Hur lever man ekonomiskt smart?
Studiecirkel Uppföljning av ”Din Var-
dag Vår Politik” Förslag på cirkelleda-
re, Per-Olof Larsson och Linda Karls-
son. Totalt 5 cirkeltillfällen ink. start.

Resekommittén
Ansvariga: Marianne Enoksson, Mar-
greth Olsson och Martin Rådberg

Resekommittén planerar att genomfö-
ra Sommaresan till Kalmar och Öland 
11-14 augusti 2022. Resan genomförs 

med researrananggören Nilsbuss med 
en anpassad buss. Bidrag har beviljats 
från Bidragstiftelsen i Stockholm till 
resan vilket kommer att ge ett förmån-
ligt pris till DHR- Göteborgsavdel-
ningens medlemmar.

Detta ingår i resan: 
• Guidning på Kosta Glasbruk. Lunch 

på Ädelfors folkhögskola.
• Logi 3 nätter med del i dubbelrum, 
 3 frukostar och 3 middagar på 
 Scandic Kalmar.
• Lokalguide på Öland, heldags-
 utflykt.
• Förmiddagsfika hos Systrarna på  

Höjden vid Solliden på Öland.
• Lunch på Kalk i Löttorp.
• Eftermiddagsfika på Eksgården i  

Gårdby.
• Guidning i Safariparken på Eriks-

bergs Vilt och Natur, vi sitter kvar 
på bussen som kör runt i parken, 
där djuren går fritt tillsammans.

• Viltbuffé på Eriksberg.

Resekommitténs motto är: Att resa är 
berikande både för kropp och själ: Att 
ha en bekväm buss med lift, bra boen-
de med spännande studiebesök och 
intressanta utflykter. 

Det är viktigt att resan/resorna är an-
passade efter våra behov så att alla 
som vill följa med också ska kunna 
göra det.
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DHR Göteborgsavdelningen
Budget 2022  (tkr)

INTÄKTER

Kommunbidrag 1100
Bidrag från stiftelserna 700
Lönebidrag etc 400
Bingo/lottter 0
Övriga intäkter 10

Summa Intäkter 2210

OMKOSTNADER

LOKALER/HYRA 329
Kontorskostnader 10
Förbrukningsmaterial 5
Resekostnader 10
Redovisning/revision 30

Summa omkostnader 384

PERSONALKOSTNADER

Löner 816
Skatter/socialaavgifter 663
Pensionskostnader 55
Försäkringar 25
Övriga personalkostnader 0

Summa personalkostnader 1559

VERKSAMHETSKOSTNADER

Medlemsstöd/kamratstöd 25
Information/annonsering 112
Medlemsocialverksamhet 50
Årsmöte 10
Rättighetspolitik 20
Möteslokaler 10
Projekt 40

Summa Verksamhetskostnader 267

Summa Kostnader 2210

ÅRETS RESULTAT 0
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Val vid årsmöte: 2022
Göteborgsavdelningens styrelse 2022   

Ordförande Krister Frank nyval 2 år

Ledamöter Martin Rådberg fyllnadsval 1 år 
Åke Gustavsson omval 2 år   
Leila Selman nyval 2 år
Linda Frendberg nyval 2 år 
Helen Palmenäs kvarstår 1 år 
Thomas Willson nyval 1 år

Ersättare Pia By nyval 1 år

Förtroendevalda revisorer                  
Tage Carlsson Fyllnadsval 1 år
Caroline Dahlberg omval 2 år                                   
Revisorssuppleant Erik Dahlström omval 1 år

Auktoriserad 
revisor Charlotte Severin 

Valberedningskommittén
Sammankallande Cecilia Solberg
 står till förfogande 
 Helena Gustavsson
 står till förfogande
 Alexandra Ernwall
 står till förfogande

Övriga val som hänskjuts till styrelsen:

Studiekommittén
Studieorganisatör  Linda Karlsson omval 1 år 
 Cecilia Solberg omval 1 år  
 Alexandra Ernwall omval 1 år  
 Krister Frank omval 1 år

Medlemssociala kommittén, MSK 
Sammankallande Helen Palmenäs omval 1 år    
 Margareta Andersson omval 1 år
 Gunnel Gewert omval 1 år    
 Martin Rådberg omval 1 år
 Margreth Olsson omval 1 år

Resekommittén
Sammankallande Marianne Enoksson  omval 1 år   
 Margreth Olsson  omval 1 år 
 Martin Rådberg  omval 1 år

Hälso- och sjukvårdsnätverket, vilande
Sammankallande Thomas Willson nyval 1 år 
 Alexandra Ernwall omval 1 år

Livets Puzzel
Sammankallande Linda Karlsson omval 1 år    
 Alexandra Ernwall  omval 1 år
                            

Öppet Göteborg NÖG
Sammankallande Robert Kindberg omval 1 år

Lunchgruppen            
Sammankallande Anna-Karin Johansson omval 1 år  
 Krister Frank omval 1 år

Redaktionsrådet   
Sammankallande Margreth Olsson omval 1 år 
 Robert Kindberg omval 1 år 
 Jonas Andersson nyval 1 år

Flinka fingrar
Sammankallande Gun Ekstorm omval 1 år 
 Helena Gustavsson omval 1 år 
 Elaine Abrahamsson omval 1 år                                               

Trivselbingo vilande 

Grå Pantrarna vilande 

Centrala Rådet för Funktionshinderfrågor, 
Göteborgs stad
Ordinarie Robert Kindberg 
Ersättare Håkan Högberg

ABF´s studieråd för 
funktionshinderorganisationerna
Ordinarie ledamot Robert Kindberg 
Ersättare Cecilia Solberg

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor
Ordinarie Robert Kindberg
Ersättare  Linda Frendberg

Dalheimers Hus delaktighetsråd
Ordinarie Linda Karlsson 

Styrelsen för Funktionsrätt Göteborg
Ordinarie Håkan Högberg  
Ersättare Cecilia Solberg

Styrelsen Antidiskrimineringsbyrån (ADB) Väst
Ordinarie Cecilia Solberg

Ombud vid årsmöte DHR Region Västra Götaland 
29 april Borås. Kl. 12:00-17:00 
För dig som deltar på plats. Årsmötet startar med lunch 
klockan 12:00. Deltar du digitalt är tiden 13:00-16:00
Cecilia Solberg Marianne Enoksson 
Thomas Willson Krister Frank 
Anna-Karin Johansson Linda Frendberg 
Gunnel Gewert via länk Jonas Andersson 
Erik Dahlström Pia By 
Ulf By Alexandra Ernwall via länk 
Reserv 
Linda Karlsson

DHR GÖTEBORGSAVDELNINGEN
VALBEREDNINGS FÖRSLAG
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som haft ett möte med nätverket 
”Öppna Göteborg” samt ett fören-
ingsmöte. På grund av pågående 
pandemin har dessa möten varit 
s.k. Hybrid-möten, dvs. vissa del-
tog fysiskt och några digitalt.  Det-
ta har varit mycket uppskattat av 
medlemmarna.

Aktiviteter
Viljans IF hade sitt årsmöte den 
1 mars. På grund av pandemin 
(COVID-19) har vi varit tvungna att 
ställa in alla Viljans IF:s planerade 
aktiviteter under året.

DHR Göteborgsavdelningen har 
lånat lokalen vid 2 tillfällen. Ett 
möte med nätverket ”Öppna Göte-
borg” samt ett föreningsmöte. Tea-
ter Kattma har också under hösten 
haft sina 3 repetitioner i lokalen.

Vi har genomfört en höst-rensning 
i lokalen. Onödiga och söndriga sa-
ker har rensats bort.

Under året har ett antal medlem-
mar och övriga haft abonnemang 
på bingolotter vilket ger inkomster 
till föreningen. 

Styrelsen vill härmed avge en re-
dogörelse för Viljans IF:s verk-
samhet under det gångna året. 
Efter årsmötet, som hölls den 1 
mars 2020, har styrelsen, reviso-
rer, grenledare och kommittéer 
bestått av följande personer:

Förtroendevalda
Styrelsen 
Ordförande Pia By
Vice ordförande  Robert Kindberg
Sekreterare Helena Gustavsson
Kassör Karl-Gustav Rosborg
Ledamot Anna-Karin Johansson
Ersättare Helen Palmenäs
Ersättare 
Lena Martinsson Westerlin

Revisorer
Ordinarie  Martin Ekman
Ersättare  Roland Stegeröd

Välenkommittén 
Styrelsen bevakar

Kaffekommittén 
Helena Gustavsson
Ulf By

Valberedningskommittén
Krister Frank
Ulf By 
Margreth Olsson

Grenledare
Boccia Styrelsen bevakar
Kortspel Styrelsen bevakar
Mattcurling Styrelsen bevakar

Medlemsantal
Medlemsantalet var under året 65 
stycken.

Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under året haft inte 
haft några protokollförda samman-
träden.

Ekonomi
Vad ekonomin beträffar hänvisas 
till den ekonomiska berättelsen.

Välens klubbstuga
Viljans IF har haft all sin egen verk-
samhet förlagd till Välen. Likaså 
Viljans sponsor, DHR Göteborg, 

VILJANS IF:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Utomhusföreställning Teater Kattma

DHRG:s föreningsmöte på Välen

Slutord
Viljans IF som tidigare varit en idrottsförening ombildades vid sitt sista 
årsmöte den 2 mars 2021 till en fritidssektion med egen styrelse inom DHR 
Göteborgsavdelningen. För medlemmar innebär detta att de inte behöver 
betala en medlemsavgift till Viljan d v s om du har betalat medlemsavgift 
till DHR Göteborg är du automatiskt medlem i Viljan som numera är avdel-
ningens fritidssektion.

Pandemin gör att vi i nuläget kan behöva ha möten digitalt. Så fort det är 
möjligt kör vi igång med fysiska möten.

Viljans IF:s styrelse

 Pia By Robert Kindberg Helena Gustavsson
 Ordförande Vice ordförande Sekreterare

 Karl-Gustav Rosborg Lena Martinsson Westerlin Anna-Karin
 Kassör Ledamot Johansson
   Ledamot
  Helen Palmenäs 
   Ledamot
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Styrelsen för Unga Rörelsehind-
rade Göte-borgsklubben redovi-
sar här vad vi arbetat med under 
verksamhetsåret 2021:

Styrelse
Astrid Steen ordförande
Felix Ek vice ordförande
Erik Dahlström kassör
Felicia Aronsson sekreterare
Emma Hallel ledamot
Viktoria Andersson ersättare
My Gustafsson adjungerad

Revisor
Krister Frank ordinarie
Karl-Gustav Rosborg ersättare

Valberedning
Karl Larsson är ansvarig för valbe-
redningen.

Pandemin fortsätter
Åren 2020-2021 kommer bli kän-
da för de år som en pandemi drog 
över världen i form av covid-19. 
Den påverkade alla verksamheter 
och människor i Sverige och natur-
ligtvis även Unga Rörelsehindrade. 
Kansliet ”gick hem” den 11 mars 
2020 och arbetade därefter hemi-
från, så även under året 2021. Dato-
rer och nätet gjorde det möjligt att 
administrationen kunde fungera 
även om inget kan ersätta en kans-
lilokal. De traditionella medlems-
träffarna byttes ut mot on-line-träf-
far via Zoom.  

Arbetsmiljöarbete
Även under år 2021 har Unga Rö-
relsehindrade Göteborgsklubbens 
styrelse satsat extra på arbetsmiljön 
för de kanslianställda. Ordförande 
och kassör har gemensamt med 
kansliet bildat gruppen Astrid och 
de tre aporna. Gruppen har haft 32 
online-möten under året. Syftet är 
att ha en tät kontakt med kansliper-

sonalen för att garantera det fysiskt 
och psykiskt välmåendet under 
pandemin samt att leda och fördela 
arbetsuppgifterna. 

Medlemsantalet
Göteborgsklubbens medlemsantal i 
december 2021 var 66 medlemmar. 
Föreningslivet har under många år 
tappat medlemmar men man ska 
komma ihåg att problemen för den 
grupp som vi representerar är kvar 
och dessvärre ökar. Vi är grindvak-
tare mot de försämringar som hela 
tiden hotar. 

Organisation
Förbundet Unga Rörelsehindrade 
har i dagsläget tre regioner varav 
Göteborgsklubben är den som an-
svarar för verksamhet i västra Sve-
rige. Göteborgsklubbens medlem-
mar bor, trots namnet, i hela Västra 
Götalandsregionen samt även i an-
dra kommuner utanför regionen.

Representation i regionala och 
kommunala råd
I råden träffas representanter för 
olika organisationer, politiker och 
tjänstemän för att diskutera hur de 
berörda verksamheterna och utby-
ter information. Representanter-
na från föreningarna lämnar sina 
åsikter om hur politiken och utfö-
ran-det påverkar respektive för-
enings medlemmar. I teorin låter 
detta mycket bra men det fungerar 
inte i praktiken. Deltagandet kan 
bli en gisslansituat-ion för oss för-
eningar, eftersom våra åsikter och 
konsekvensanalyser inte lyssnas 
på. Information hålls inne, beslut 
tas över våra huvuden och vi för-
eningar har inget att sätta emot. 

Region och kommuner målar upp 
vackra visioner för oss med funk-

tionsnedsättning samtidigt som de 
begränsar vår möjlighet att resa, 
få tillgång till hjälpmedel och för-
sämrar tillgängligheten. Råden har 
spelat ut sin roll i den form de nu. 
Liknande frågor lyfts idag som de 
gjorde för 25 år sedan. Detta är en 
mycket stor frustration för oss. Vi 
är inbjudna men tas inte på allvar.

Råd som Unga Rörelsehindrade 
har plats i och som vi deltagit i 
möten under 2021 är: 
• Färdtjänstens råd för funktions-

hindrade i Göteborg
• Hälsa och sjukvård (HSS) bru-

karråd i VG-regionen.  
• Samråd funktionshinder, ett av 

fem samråd under Beredning-
en för mänskliga rättigheter i 
VG-regionen.

• Brukardialog Västra hälso- och 
sjukvårdsnämnd.

• Brukardialog Göteborgs hälso-  
och sjukvårdsnämnd.

• Temagrupp Barn och Unga i 
Kommun och sjukvård – sam-
verkan i Göteborgområdet.

• Habilitering & Hälsa, Västra Gö-
talands-regionen. 

Lokaler 
Göteborgsklubben har sitt kansli 
förlagt till Dalheimers hus i Göte-
borg. Utöver kanslilokalen har för-
eningen en lokal med pentry som 
är tillräckligt stor så vi kan arrang-
era mindre medlemsmöten. Vid 
större medlemsträffar hyr vi kon-
ferenslokaler av Dalheimers hus el-
ler på annan lämplig plats.

Finansiering
Göteborgsklubbens verksamhet har
möjliggjorts av medel från Göte-
borgs stad, Västra Götalandsregi-
onen, DHRG Understödsstiftelse, 
Förbundet Unga Rörelsehindrade 

UNGA RÖRELSEHINDRADE GÖTEBORGSKLUBBENS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅRET 2021
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och Stiftelsen Petter Silfverskiölds 
Minnesfond. Vi vill tacka för detta 
finansiella stöd som gör att vi kan 
bedriva vår verksamhet för barn, 
ungdomar och unga vuxna med 
rörelsehinder.

Hemsida
Vår hemsida finns på: http://ung-
arorel-sehindradegoteborgsklub-
ben.se//. Styrelsen och kansliet har 
hjälpts åt att skriva på bloggen och 
hålla sidan levande. På bloggen lyf-
ter vi vår verksamhet och våra in-
tressefrågor.

Anställda 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 arbe-
te. Kansliet ger också information 
till medlemmar, media, skolelever, 
politiker och olika myndigheter i 
frågor som rör vår målgrupp. Un-
der året har kansliet följt Folkhäl-
somyndighetens rekommendation 
och arbetat hemifrån.

Samarbete
Under året har Unga Rörelsehind-
rade Göteborgsklubben haft sam-
arbete med DHRG och deras nät-
verk. Astrid Steen är adjungerad i 
DHRGs styrelsemöten och övriga i 
styrelsen och kansliet är ersättare. 
Vi har också haft ett gott samarbete 
med teater Kattma där flera av våra 
medlemmar är aktiva amatörskå-
despelare. Vi har också haft sam-
arbete med Funktionsrätt Göteborg 
och Medborgarskolan. Under året 
har vi också haft ett ökat samarbete 
med de övriga regionerna och med 
Förbundet.

Årsmötet 
Unga Rörelsehindrade Göteborgs-
klubbens årsmöte hölls den 25 april 
via plattformen Zoom. Det fung-
erade bra att träffas online. Alla 
deltagare hade blivit förberedda på 

hur mötet skulle gå till väga då det 
skedde online. 14 personer deltog i 
mötet.

Representation vid övriga 
årsmöten
• DHR Göteborgsavdelnings års-

möte 
• DHR Västra Götalands-regionens 

årsmöte
• Förbundet Unga Rörelsehindra-

des kongress

Styrelsen
Styrelsen har haft 13 protokollförda 
sammanträden året. Styrelsen har 
haft uppdrag som bestått i möten 
med myndigheter, media, andra 
organisationer och projekt. Vi har 
även under året digitalt träffat stu-
derande på olika nivåer för att vara 
till stöd för deras skolarbeten. Syf-
tet är att föra fram vår målgrupps 
behov och presentera våra intres-
sefrågor. Styrelsen har i grupp, en-
skilt eller gemensamt med kansliet 
utfört ett antal uppdrag. 

Ett urval av styrelsens och kans-
liets uppdrag under år 2021 är: 
Under året fullkomligt explodera-
de nätet och det erbjöds massor av 
intressanta föreläsningar, semina-
rier, kurser och träffar. Dessa var 
organiserade av föreningar, myn-
digheter, fackföreningar, företag 
och studieförbund. Styrelsen och 
kansliet passade på att anmäla sig 
till många intressanta och lärorika 
event. 

Övrigt:
Deltagande i råden: Hälsa och 
sjukvård (HSS) brukarråd i VG-re-
gionen, Samråd funktionshinder, 
ett av fem samråd under Bered-
ningen för mänskliga rättigheter i 
VG-regionen, Brukardialog Västra 
hälso- och sjukvårdsnämnd, Bru-
kardialog Göteborgs hälso- och 
sjukvårdsnämnd, Temagrupp Barn 
och Unga i Kommun och sjukvård 
– samverkan i Göteborgområdet, 
Habilitering & Hälsa, Västra Gö-

talandsregionen och Färdtjänstens 
råd för funktionshindrade i Göte-
borg.

Förbundet Unga Rörelsehindrade 
påbörjade en så kallad Innovations-
resa för att få igång ett bättre sam-
arbete mellan förbundet och regi-
onerna. Innovationsresan höll täta 
möten under hela året. Deltagare 
var styrelserna, aktiva medlemmar 
och kanslipersonal. Syftet var att 
stärka regionerna och förbundet.

Teater Kattma har hållit workshops 
och föreställningar i det lilla. En-
dast åtta personer fick vara publik 
av hänsyn till corona-läget. 

Göteborgsklubben blev kontaktat 
av Gunilla Lööw som ska skapa en 
vårdportal för barn och ungdomar. 
En 1177 fast för barn och den ska 
heta Mediprepp. Vi delade med oss 
av den erfarenhet som vi har i vårt 
möte med vården. 

Deltagande i IfA:s nya projekt 
”Krisstöd”. I flera workshops dis-
kuterade personer med personlig 
assistans var riskerna finns vid oli-
ka krissituationer, stora som små 
och skapa verktyg för att hantera 
situationen på bästa sätt. 

Deltagande i AllAgeHub. Ett pro-
jekt om välfärdsteknik i samhället 
som löpt under flera år. AllAge-
Hub är ett initiativ av bland annat 
tretton GR-kommuner. Frågor som 
diskuterats var om tekniken alltid 
är till gagn för oss med funktions-
nedsättning eller blir det problem 
när mänsklig kontakt byts ut till 
tekniska lösningar. 

Deltagande i workshop inför kriser 
arrangerat av RISE Research Insti-
tutes of Sweden, Institutionen för 
socialt arbete, Göteborgs Univer-
sitet och Institutionen för Konst, 
Kultur och Kommunikation (K3), 
Malmö Universitet.
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Deltagande i Antidiskriminerings-
byrån Väst som bjöd in till ett sam-
tal om livsvillkor för personer med 
funktionsnedsättning. Fokus var 
kvinnors erfarenheter av skola och 
arbetsliv

Deltagande i Organisationsöver-
synsgruppen som består av repre-
sentanter från Unga och DHR.

Deltagande i VG-Regionalt semina-
rium kring engagemang i civilsam-
hället och samverkan.

Deltagande i arbetsutskottet i Färd-
tjänstens råd för funktionshindra-
de samt i en grupp skapad för att 
diskutera ett nytt avgiftssystem 
som i princip gör oss till fångar i 
vår stadsdel. 
Ett samarbete med Medborgarsko-
lan påbörjades och inför detta hölls 
det en cirkelledarkurs.

Funktionsrätt Göteborg anordnade 
en serie workshops som byggde på 
de tio rättigheterna som tas upp i 
Göteborgs Stads program för Full 
delaktighet för personer med funk-
tionsnedsättning. Deltagare var 
styrelsen, aktiva medlemmar och 
kanslipersonal.

Funktionsrätt Göteborg anordnade 
ett panelsamtal med politiker på 
Internationella funktionsrättsda-
gen den 3 december.

Sveriges länsstyrelser och Myndig-
heten för delaktighet bjöd in till 
Nationell samling inför den inter-
nationella funktionshindersdagen.

Medlemsmöten 
Unga Rörelsehindrade har hållit i 
20 träffar under 2021. Det finns för-
delar och nackdelar med möten on-
line. Många saknade att träffas på 
plats men online-träffar har förde-
len att inga resor behövs och de är 
enkla att förbereda och därför kun-
de vi också erbjuda tätare träffar. 
Träffarna modererades av Astrid, 
Erik och Kristina. Ibland hade vi 

en inbjuden föreläsare och ibland 
höll moderatorerna själva i träffen 
och ledde samtalen. Träffarna hölls 
via Zoom. 

Den 25 januari - Det stora lilla 
självet Självkänsla var temat på 
Unga Rörelsehindrade Göteborgs-
klubbens första online-träff. Vi pra-
tar om självkänsla och om hur man 
kan förbättra den. Var kommer en 
god självkänsla ifrån? Vad är för-
klaringen till om man har en låg 
självkänsla? 

Den 8 februari - Rekrytera rätt
Unga Rörelsehindrade Göteborgs-
klubben bjöd in Karin Schlyter 
som gav tips på att rekrytera rätt 
personlig assistent. 

Den 24 februari - Om övergrepp
Denise Cresso var inbjuden för att 
tala om våld och övergrepp riktat 
mot personer med funktionsned-
sättning.

Den 9 mars - Rekrytera rätt 2.0
Den första Rekrytera Rätt-träffen 
blev så lyckad men då många frå-
gor återstår, bjöd vi in Karin Schly-
ter en gång till. 

Den 15 mars - Funkofobi
Göteborgsklubben bjöd in Lisa Bör-
jegren för att prata om just funko-
fobi. Det gjorde Lisa på ett informa-
tivt och kul sätt. 

Den 31 mars - Gruppdynamik
Vi bjöd in Karl Larsson för att prata 
om gruppdynamik på gruppnivå 
och på individ-nivå.

Den 13 april - Ät rätt rätt
Maria Abrahamsson som är kost-
rådgivare i Västra Götalandsregi-
onen och hon pratade om god och 
nyttig mat och att välja rätt mat. 
Ohälsa är nästan tio gånger van-
ligare bland personer med funk-
tionsnedsättning jämfört med be-
folkningen i övrigt och att förbättra 
kosten är ett steg till bättre hälsa 
och roligare liv.

Den 25 april - Årsmötet 
Unga Rörelsehindrade Göteborgs-
klubbens årsmöte hölls via platt-
formen Zoom.

Den 4 maj - Funktion Femmes 
Funktion Femmes är ett DHR pro-
jekt som lyfter frågan att personer 
med funktionsnedsättning gene-
rellt sätt lever i större fattigdom och 
utsatthet än andra grupper i vårt 
samhälle. Kvinnor med funktions-
nedsättning är extra hårt drabbade. 
Varannan ung kvinna med funk-
tionsnedsättning har upplevt pro-
blem med sin försörjning och är 
överrepresenterade när det gäller 
dålig hälsa.

Den 18 maj - Quiz med Unga
Vid denna träff kunde man hänga 
med Astrid, Erik och de andra i 
Unga. Karl Larsson höll i quizen.

Den 24 maj - Våga fråga
Varje år tar nära 1 600 människor 
sina liv. Det är fyra om dagen. 
Unga Rörelsehindrade Göteborgs-
klubben bjöd in Maria Larsson från 
projektet Våga fråga. Maria gav oss 
verktyg så vi kan bli en medmän-
niska som räddar en annan med-
människas liv.

Den 14 juni - Att organisera en ak-
tion
Att dra ihop till en aktion, det är 
något vi måste göra ibland för att 
få stopp på neddrag-ningar inom 
välfärden. Eller för att uppmärk-
samma problem och orättvisor i 
samhället. Unga Rörelsehindrade 
Göteborgsklubben bjöd in Nora 
Eklöv till en digital träff för att be-
rätta mer om hur det funkar när 
man måste kämpa för sin sak.

Den 22 juni - Mer plats i media för 
funkisar
DHR:s pressekreterare Catharina 
Bergsten berättade om nyhetsvär-
dering och journalistisk dramatur-
gi. 
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Den 24 augusti - Ekonomi med 
Cornell
Ekonomi är det som får hjulen att 
snurra både på samhällsnivå och 
hos oss privatpersoner. Personer 
med funktionsnedsättning löper 
generellt betydligt högre risk för 
fattigdom och social exkludering 
än resten av befolkningen i ett land. 
Kristian Cornell var föreläsare. 

Den 14 september - Agenda 2030
Janna Olzon och Karolina Celinska 
från Förbundet DHR var inbjudna 
och berättade hur vi kan arbeta 
med detta i Unga.  

West Pride
Unga Rörelsehindrade Göteborgs-
klubben deltog i West Pride genom 
tre onlineträffar som var öppna för 
alla. De stod med i Parad-program-
met och lockade flera deltagare ut-
an-för vår förening. 

Den 27 september gav forskaren 
och genusvetaren Mikael Mery 
Karlsson en populärvetenskaplig 
beskrivning av sin avhandling ”Gå 

eller rulla, alla vill knulla – om mö-
tet mellan den sexualpolitiska rö-
relsen och funktionsrättsrörelsen i 
kampen för allas rätt till sexua-litet 
och intimitet oavsett kroppsfunk-
tionalitet”.

Den 29 september hölls ett panel-
samtal bestående av Eddie Wheeler, 
Astrid Steen och Emm Åstrand där 
de reflekterade kring erfarenhet-
er av omgivningens fördomar om 
sexualitet – eller frånvaron av den 
– när en inte har en icke funktions-
normativ kropp. Jenny Ragnar Hyl-
tén-Cavallius var moderator.

Den 2 oktober hade vi ett Parad-
häng som hölls samtidigt som West 
Prides parad tågade genom stan. 

Den 19 oktober - Våga klaga på 
färdtjänsten
Vi får ofta höra att personer som 
reser med färdtjänst är missnöjda 
med servicen, med kommunikatio-
nen, på slemma chaufförer, på lång 
väntan eller att de blivit avlämnad 
på fel adress. Men vågar man gå 

vidare? Vi bjöd in Robert Kindberg 
som informerade om hur man går 
vidare när man inte är nöjd med 
sin resa.

Den 21 december -  Julmys med 
quiz. Vi avslutar år 2021 med en 
mysig digital träff med jultema.

Dessutom …
… har Teater Kattma har hållit i ett 
antal workshoppar inför sin kom-
mande föreställning Ljuset genom 
Framtidsberättelse där några av 
våra teaterintresserade medlem-
mar deltagit. Teater Kattma spelar 
teater ut ett rättvisepolitiskt per-
spektiv med ledning av Hans Sjö-
berg. 

Göteborgsklubben har aktivt upp-
muntrat våra medlemmar att delta i 
webbinarier och andra onlineevent 
som berör våra intresseområden. 
Till exempel: DHRG har anordnat 
träffar med nätverket Öppna Gö-
teborg som ansvarar för frågor om 
färdtjänst, kollektivtrafik och till-
gänglighet.

SLUTORD
År 2021 var ett år där covid-19 fortsatte sprida sig över samhället och många av våra medlemmar 
blev isolerade. Som tur var så kom vaccinet, vilket har gett möjlighet till lite mer trygghet. Unga 
Rörelsehindrade Göteborgsklubbens verksamhet blev en stor betydande del för våra medlemmar, 
både i ett socialt perspektiv genom våra Zoom-träffar men också politiskt då tjänstemän och politi-
ker försöker försämra våra rättigheter så är det extra viktigt att vi hörs och syns. Tillsammans ska 
vi kämpa för ett samhälle för alla där värderas utifrån funktionalitet. Nu blickar vi framåt mot ett 
ljusare och roligare 2022 med större möjlighet att träffas.

STYRELSEN FÖR UNGA RÖRELSEHINDRADE GÖTEBORGSKLUBBEN

  Astrid Steen Felix Ek Erik Dahlström
  Ordförande Vice ordförande Kassör

  Felicia Aronsson Emma Hallel Viktoria Andersson
  Sekreterare Ledamot Ersättare
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Hur kommer det sig att fast-
ighetsägare stoppar anpass-
ningar fastän de själva slip-

per betala? Hem & Hyra har inter-
vjuat tjänstemän i landets tio största 
kommuner för att finna svar.

I de granskade kommunerna handlar 
det om 164 ärenden där värdar hindrat 
ingreppen under 2020. I sex av de tio 
kommunerna har antalet fall där fast-
ighetsägare säger nej ökat sedan 2014.
Man vill inte förstöra husets karaktär.
Särskilt utbrett är motståndet när den 
sökande är hyresgäst i en bostadsrätts-
förening samt inom nyproduktioner, 
visar Hem & Hyras rundringning. 
 Katarina Lindberg, enhetschef för bo-
stadsanpassningen i Malmö, är bekant 
med problematiken.

– När det gäller hissar eller ramper 
kan man tycka att de är i vägen för an-
dra boende. Och i äldre hus med bre-
da, fina trösklar och påkostade entréer 
vill man inte förstöra husets karaktär, 
säger hon.

I nyproducerade hus innebär försäk-
ringsfrågor ofta en stoppkloss. Dessa 
hus, som måste leva upp till dagens 
tuffa byggregler, är paradoxalt nog 
därför särskilt krångliga att anpassa.
– Man drar sig för att borra i nya yt-
skikt. Badrum levereras till exempel 
mer eller mindre färdiga i dag. Gör 
man då hål i väggen eller sänker höj-
den på tröskeln kan det bli problem 
med garantierna, säger Katarina Lind-
berg.” Utdrag ur Hem&Hyra 

Kommentar av vice ordf. Krister 
Frank:
Bra att Hem och hyra lyfter denna 
artikel. Det är mycket allvarligt att 
lagen används för att neka bostadsan-
passningar. Detta måste DHRG aktivt 
motarbeta. Informationen till vär-
darna måste bli bättre. Vi uppmanar 
våra medlemmar att meddela oss när 
de hindras att få anpassningar p g a 
nuvarande lagstiftning. Vi uppmanar 
framför allt människor att lyfta detta 
problem till berörda tjänstemän och 
politiker så att praxis och till slut lagen 
ändras så att människor kan få göra 
nödvändiga anpassningar.

BYGGREGLER BLIR HINDER

MINNESORD 
Vår högt uppskattade medlem i DHR Göteborgsavdelningen, Karl-
Gustav Rosborg, avled den 17 februari, efter en tids sjukdom. K-G var en 
mycket aktiv och kunnig person, som blev medlem i avdelningen redan 
1975. Han vakade med god hand över vår ekonomi, som styrelseledamot 
och som tjänsteman. K-G var medlem i de lokala råden, Motorklubben 
och Viljans IF. Han var förtroendevald också inom distriktet och har ett 
stort kontaktnät inom hela förbundet.

Vid sidan av sitt stora engagemang inom DHR, arbetade Karl-Gustav, 
i sin ungdom som spårvagnsförare och senare under många år som 
städledare på KA4. Han var också politiker, medlem i Odd Fellow och 
inte minst en enastående släktforskare. 

En god vän och medlemskamrat har lämnat oss i stor saknad 

Styrelsen genom Krister Frank 
Göteborg den 20 februari 2022
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Vi fortsätter med dom digitala vardagsträffarna på 
Zoom. Vi träffas sista tisdagen varje månad t.o.m. juni 
klockan 18:00 och vi tjôtar cirka en timme. 

22 mars
26 april
30 maj
28 juni

Upplägget för dessa snack är väldigt fritt, men har 
du förslag på ämnen, så skicka gärna det till linda.
karlsson@dhr.se gärna i god tid innan det aktuella 
datumet så att Linda hinner förbereda eventuell gäst.

Anmäl dig senast dagen innan till Linda på kansliet, 
så skickar hon ut en möteslänk till dig. Välkomna!

DIGITALA VARDAGSTRÄFFAR
UNDER VINTERN OCH VÅREN 2022MEDLEMSSOCIALA 

KOMMITTÉN INBJUDER
Möt våren på Waterfronts restaurang med oss!
Kom och ät gott och umgås med varandra.

Vi har bokat platser i restaurangen
Den 4 maj, klockan 17.00

Du betalar 200 kronor och avdelningen sponsrar 
resten av kostnaden för Förrätt/varmrätt alternativt 
varmrätt/ dessert. All dryck utöver den som det dukas 
med, betalar du själv.

Boka på goteborg@dhr.se 
eller kansliets telefon 031-704 60 50, 
Boka senast onsdag 20 april

Lämna mailadress om du har, annars telefonnummer.
Du betalar inte förrän du får meddelande från kansliet

KURSVERKSAMHET 2022
INFÖR VALET 2022
Datum: 21 Maj
Ämne:  Debatt och samtal kring funktionshinderpolitiken 
med politiker  
Mål:  Ett samhälle för Alla, hur ser valstugorna ut?
Plats:  Hybrid / Borås

UPPSTART 2022
Datum:  10 september
Tid kl. 09.30-16.00
Ämne:  Dialog 
Mål:  Framtid
Plats:  Hybrid / Vänersborg

EU-KURS
Datum: 8 oktober 
Tid: kl. 09.30-16.00
Ämne:  EU-Parlamentet
Plats:  Hybrid/ Dalheimers hus 

Anmälan till kurser via vår hemsida på 
https://dhr.se/vastragotaland/kursutbud-2022/

AKTIVITETER 2022
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Nätverket ”ÖPPNA GÖTEBORG” fortsätter att arbeta för 
fysisk tillgänglighet i Göteborgs & Partille kommun. Själv-
klart också för en tillgänglig och användbar färdtjänst/kol-
lektivtrafik för personer nedsatt rörelsehinder.  

Våra möten är alltid Digitala på platformen ZOOM”, och 
hålls även fysiskt, på DHRG:s Kansli, Slottskogsgatan 18.
Vid amälan skall du ange Fysisk eller Digital medverkan.

VÄLKOMMEN!
Sista Onsdagen i varje månad 
klockan 17.00 – 19:00
30 mars                                          
27 april                                            
25 maj                                             
29 juni Liseberg  om möjlighet finns                  
24 augusti                                      
28 september                              
26 oktober                                    
23 november                 

Möten annonseras i Mötespunkt och/eller i E-post eller 
SMS utskick till medlemmar som anmält intresse. Vill du 
ha utskick ifrån nätverket ”ÖPPNA” GÖTEBORG? 

Anmäl ditt intresse till Jonas eller Linda: 031-704 60 50 
eller goteborg@dhr.se på kansliet. 

Frågor om Nätverket, 
ring: 0768-75 25 11
eller robert.kindberg@dhr.se

2022, DHRG:S NÄTVERK, FÖR 
ETT ”ÖPPET GÖTEBORG!”

VID ANMÄLAN 
TILL AKTIVITET

Anmälan till aktitiveter görs på  goteborg@dhr.se där 
du skriver vilken aktivitet du anmäler dig till, 

samt ditt namn och kontaktuppgifter. 

- Du får ett svar samma dag så att du ser att din an-
mälan är noterad. 

Vill du anmäla via telefon använder du 
kansliets telefonnummer 031-704 60 50, 

mellan klockan 10.00 och 15.00 
helgfri måndag till fredag. 

Vid anmälan per telefon talar du aldrig till 
telefonsvararen utan inväntar en person, oftast Jonas 
eller Linda, som noterar vad du vill anmäla dig till, 

ditt namn och dina kontaktuppgiter. 

I förekommande fall lämnar kanslipersonalen 
uppgifter om sådant du kan behöva veta innan träffen. 

När du anmält dig till våra aktiviteter; 
är det lika viktigt att Du inte glömmer att avanmäla 

dig om du får förhinder! 

ÄR DU INTRESSERAD 
AV ATT FÖLJA MED PÅ 
SOMMARRESAN 11–14 

AUGUSTI 2022?
22 platser är bokade till ett förmånligt pris.
Läs mer om vad som ingår i Sommarresan i Verksam-
hetsplanen 2022.

Om det blir fler deltagare än 22 kommer lottdragning 
att avgöra vem som följer med på Sommarresan.

Prisuppgift och anmälningsinformation publiceras i 
nästa MötesPunkt!

Ev. förfrågningar besvaras via mail endast av 
marianne.enoksson@dhr.se  

Resekommittén

AKTIVITETER 2022



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 
Kansliet 031-704 60 50
Jonas 0708-60 68 74
Linda 0732-36 02 73
Robert 0768-75 25 11

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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AKTIVITETSKALENDER 2022

MARS
 22 Digital vardag
 23 Medlemsträff på Volvo museet
 24 Lunchmöte (se sid 4)
 24 Stiftelsemöte
 24 Styrelsemöte
  27 ÅRSMÖTE 
 30 NÖG

APRIL
  21 Lunchmöte
  21 Styrelsemöte
  26 Digital vardag
  27 NÖG
MAJ
  4 Middag på Waterfront (se sid 30)
  19 Styrelsemöte
  25 NÖG
  30 Digital Vardag
JUNI
  2 Stiftelsemöte
 16 Styrelsemöte
  28 Digital vardag
  29 NÖG


