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Infobladet
Infobladet kommer från detta nummer att komma med 6-8 nummer per år.
Tiden mellan varje nummer kommer att variera beroende på mängd innehåll,
tider mm. Bladet skickas ut per e-post till alla som vill ha bladet. De
avdelningar som inte har e-post får brevet via vanlig post (p-mail).

Från höstens förbundsmöte 18 - 20
På förbundsmötet i Stockholm
valdes Mohammed Jaber in till
förbundsstyrelsen. Det var många
beslut. De viktigaste för distrikten
är att dessa skall vara kvar som
de
är.
Av
den
nya
medlemsavgiften på 300 kr går 25
kronor till distrikten (50 kr per ny
medlem). Protokollet är inte klart
ännu men när det kommer kan
man lättare ge mer information
om besluten. På bilden ser vi
Krister Frank, Mohammed Jaber
och Elin Åkesson (Krister och Elin var ersättare som fick hoppa in).
Alla avdelningar får 25 kr per medlem från avgiften på 300 kr samt den extra
avgift som respektive avdelning har fastställt. Är den senare fastställd på
årsmötet 2013 så får avdelningen 25 + 25 kr dvs 50 kr/medlem. Vid ett senare
förbundsstyrelsemöte utsågs Karl-Gustav Rosborg att vara med i
arbetsgruppen för Stadge- och Organisationsfrågor inom förbundet.

Medlemsavgiften 2014
Inbetalningskort för medlemsavgiften har skickats ut. För de medlemmar som
bara är medlem i en avdelning så står det 300 kr + avdelningens egna
beslutade avgift. För den som är medlem i två avdelningar så kan det antingen
blir 2 * 300 kr + lokala avgifter eller så blir det bara avgiften för den avdelning
man är huvudmedlem i och ingen avgift till övriga avdelningar. Ring
medlemsregistret på tel 08-685 80 20 (månd +onsd-fred 10-12, månd + tisd
13-15)

Distriktets årsmöte
Årsmöte för Västra Götalands distrikt sker lördagen den 26
april i Göteborg. Lokal meddelas senare. Motioner till
distriktet skall med avdelningens yttrande, vara inne senast
31 januari 2014 till
DHR Västra Götalands distrikt,
Edsvägen 3 B
462 35 Vänersborg
Valberedningen vill ha förslag på namn till personer som vill arbeta i
distriktsstyrelsen. De som föreslås MÅSTE vara tillfrågade och sagt ja till att bli
föreslagna. Skicka in förslag så snart som möjligt till
Valberedningen
DHR Västra Götalands distrikt
Edsvägen 3 B
462 35 Vänersborg

DHR:s nya webbplats
Den nya webbplatsens överförande har blivit försenat av
olika anledningar. Distriktets nya webbplats når du om du
går till den gamla adressen - "dhr.se/vastragotaland" och
väljer att trycka på "Till distriktets nya webbplats". All ny
information kommer i fortsättningen att bara finnas i den nya versionen.

EU dag för DHR i Västra Götaland!
Vi ska lära oss om EU valet. Dagen är den 1/3-14 på
Bogesunds hotell i Ulricehamn. Olle Ludvigsson
kommer han sitter för socialdemokraterna, han börjar
kursen kl 10 och håller på hela förmiddagen. På
eftermiddagen kommer Kent Johansson, han sitter med
i EU för centern. Därefter har EU- gruppen ordet.
Sista anmälningsdag:
Kursavgift:
Reseersättning:

7 februari 2014
175 kr
Färdtjänst enligt kvitto eller milersättning: 18,50 för
egen bil.

Kom ihåg att meddela särskilda önskemål om kost. Anmäl också ev. assistent.
Den verkliga kostnaden för assistent debiteras och därför ska du på
anmälningsblanketten fylla i vem som är assistentens arbetsgivare,
fakturaadress och ev. koder som skall noteras på fakturan.

Övriga vårkurser
Styrelse- och valberedningskurs 12-13 april
Kursen vänder sig till nya styrelseledamöter och valberedare (även för de inte
är nyvalda men som inte gått kursen). Mer information kommer senare.
Politikerpåverkan 25 maj (samverkanskurs med DHR Göteborg)
Kursen handlar om argumentationsteknik och vänder sig till
förtroendevalda. Mer information kommer senare.

alla

Infobladets adresslista
När sändlistan för infobladet skulle flyttas blev det tekniska problem. Det fanns
namn men utan e-postadress. Nu har det lagts upp en ny lista med det som
hittats i den gamla datorn. Jag är inte säker på att alla får detta nummer. Vet
du om någon som inte fått sitt exemplar eller vill ha ett exemplar? Hör av dig
till Karl-Gustav Rosborg på adressen "rosborg.dhrgoteborg@telia.com". Skicka
mottagarens namn och e-postadress.

Ett år tar slut och ett nytt börjar
Det har varit ett spännande och intressant år men samtidigt väldigt arbetsamt
med att sätta sig in i distriktets verksamhet. Styrelsen har genomfört en stor
omorganisation och vi ser med tillförsikt fram emot nästa år. Då kommer
mycket roligt att hända och speciellt inom rättighetspolitiken. Där kommer vi
med hjälp av förbundet att organisera träffar inom hela distriktet. Det är valår
nästa år både inom Sverige och EU. Vi vill engagera så många avdelningar som
möjligt. Det är en viktig fråga för demokratin och för mänskliga rättigheter. Vi
vill skapa bättre kommunikationer och mera dialog mellan avdelningarna och
distriktet. Det är bättre att tala med varandra än om varandra.

Väl mött till nästa års kurser och aktiviteter!

Styrelsen önskar alla

En God Jul och
Ett Gott Nytt år

Norsk julkort från 1846 av Adolph Tidemand

