från DHR Västra Götalands distrikt mars 2014

Årsmötet
Distriktets årsmöte äger rum lördagen den 26 april på Ullevi konferenscenter i
Göteborg. Alla avdelningar får utse från i år 1 ombud per varje påbörjat 40-tal
medlemmar som avdelningen hade 2013-10-31. Vet inte avdelningen om
antalet medlemmar så ring till distriktskansliet om antalet medlemmar, 0521122 91.

Nya stadgar
Nu finns stadgarna för förbund, distrikt och avdelning ute på DHR:s webbplats.
En del av förslagen till förbundsmötet 2013 togs men andra avslogs eller
ändrades. Förslaget om mandattiden för avdelningsordföranden avslogs och
fortfarande är den 2 år. En annan ändring var att distriktsstyrelsens ordförande
är ombud medan övriga i styrelsen är inte längre ombud och saknar därför
rösträtt på distriktsårsmötet.

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)

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.

Övriga vårkurser
Inbjudningar till kurserna kommer i framtiden också att finnas på kursprogram på
webbplatsen. Där finns också anmälningsblankett som kan användas till alla
kursanmälningar.
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). Läs mer på webbsidan där även
anmälningsblankett finns).
Politikerpåverkan 25 maj (samverkanskurs med DHR Göteborg)
Kursen handlar om argumentationsteknik och vänder sig till alla förtroendevalda. Mer
information kommer senare.

EU-information
Vill du veta mer om EU så gå till unionens egen
webbplats
"http://europa.eu/index_sv.htm". Där finns fakta om EU
som t ex hur du gör ifall du vill bosätta dig i ett annat EUland.
Där finns bland annat rättigheterna för resenär med nedsatt rörlighet. Läs på
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reducedmobility/index_sv.htm

Använder avdelningen Plusgirot?
Den som använder plusgirot har kanske sett en del av de förändringar/förbättringar
som gjorts. I dag kan man lägga in betalorder fram till strax före 17 för betalning
samma dag. Kontoutdraget kan hämtas sent på kvällen samma dag. Betalning till
bankkonto och bankgiro går fram om de kommer in för kl 9.
Från i år kan den som har datorbokföring skapa en sk ”fakturabetalningsservicefil”.
När programmet gjort filen så öppnar man plusgirot och importerar fil samt därefter
signerar den. Använder man detta sätt så kan man även ta med eventuella
kreditfakturor. Kravet är att det finns en faktura och att man sätter samma
betalningsdag (både fakturan och kreditfakturan). Kontakta Nordea Plusgirot för mer
information.

Ordförandens rader
Snart är det årsmöte med DHR Västra Götalands Distrikt. Då är det mitt sista som
ordförande. När årsmötet i Göteborg i april har varit så har DHR Västra Götalands
distrikt en ny ordförande och styrelse. Det ska bli spännande.
Tack vara ideella krafter lyckas våra avdelningar föra fram budskapet.
Jag vill med anledning vill jag passa på att rikta ett stort tack till distriktets
medlemmar och avdelningar för det fantastiska arbete och engagemang ni lagt ner,
timmar, dagar, år ut och år in, för att ge stöd och hjälp till dem som hör av sig eller

kommer till er. Även för det opinionsarbete ni bedriver för "Ett jämställt samhälle och
tillgänglig för alla"
Lycka till!
Ordförande
Mohammed Jaber

Några ord på vägen från Vice Ordförande:
Hej alla ni där ute i Västra Götalands Distrikt:s Avdelningar som sitter och sliter nu
inför årsmötena. Det gäller att tänka efter, vad har vi gjort 2013. Vi har suttit och
spånat både i Distriktet och i Vänersborgsavdelningen (min hemavdelning). Och vet ni
vad? Vi har gjort mer än vi tror. Mycket är sådant som kan vara svårt att skriva ner.
Till.ex alla dessa telefonsamtal för att stöta och peppa medlemmar som är vilsna i den
demokratiska djungeln som är där ute idag 2014. Det som inte syns är nog så viktigt
att skriva ner på något sätt. Många av oss gör mer medlemsvård än vi tror. Det tillhör
vår vardag, men är ack så viktigt för vår verksamhet och våra medlemmar.
Ni jobbar med mycket i Avdelningarna som ni aldrig får någon erkänsla för. Från hela
mitt hjärta till er alla där ute i DHR Avdelningarna i Västra Götalands Distrikt.
TACK FÖR ERT ARBETE 2013.
Ing-Marie Lagher Kågerstig
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