från DHR Västra Götalands distrikt maj 2014

Hej alla medlemmar och styrelser ute i
avdelningarna!
Jag heter Ing-Marie Lagher Kågerstig och är nyvald Ordförande för DHR Västra
Götalands Distrikt. Jag har varit medlem i DHR Vänersborg sedan 1994. Jag
var i många år Ordförande i avdelningen, men avgick när jag blev invald i
Distriktsstyrelsen. Jag sitter dock kvar som ledamot i avdelningens styrelse.
Jag vill också passa på att tacka för förtroendet att leda DHR Västra Götalands
Distrikt in i framtiden. Jag är en obotlig optimist, så jag tror vi kommer att
finnas kvar på något sätt långt framöver. Vissa av er känner mej som
sammankallande i Studiekommittén, där jag fanns med i många år.
Nu en liten uppmaning:
Jag skulle väldigt gärna träffa er på "Dialog och Planeringskursen" den 6-7
september på Scandic Mölndal.
Där presenterar vi lite nymodigheter bl.a. tar vi tillbaka konceptet
kontaktpersoner till avdelningarna. Fundera på vem i distriktsstyrelsen ni
skulle vilja ha som kontakt, så får ni komma med önskemål.
Om vi sedan kan tillfredställa dessa önskemål det beror ju på hur ni önskar.
Vår tanke är ju att alla i styrelsen ska vara kontaktperson till någon av våra 27
avdelningar. Så vet ni redan nu vem ni vill ha en tätare kontakt med, lämna in
er önskan så fördelar vi efter det. Min önskan nu är att vi slutar se bakåt, utan
kör full fart framåt, för det är ju dit vi ska.

Efter årsmötet
Nu har en ny styrelse valts. Den består efter konstitueringen av
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Ledamöter
Suppleanter
Valberedning

Ing-Marie Lagher Kågestig
Mohammed Jaber
Birgitta Norrman Nilsson
Eva Stücken, Tommy Lagher, Jan-Erik Herranen och
Elin Åkesson
Mats Karlsson och Marita Johansson
Karl-Gustav Rosborg (sammankallande),
Jonas Andersson och Rebecka-Pandora Fredman
Cecilia Solberg och Ann Simson (suppleanter)

Styrelsen - nederst Eva, Jan-Erik, Ing-Marie, Elin och Mohammed
överst: Tommy, Mats, Birgitta och Marita

Nya telefontider
Från maj är distriktets telefontid måndagar - fredagar mellan 11-13.

Boråsavdelningen

På grund av problem har distriktet ansvarat för DHR Borås. Nu har dock
avdelningen fått en ny styrelse som skall ansvara för avdelningen. Distriktet
fortsätter att ge sitt stöd till avdelningen ytterligare en tid eftersom Borås är
en stor avdelning med flera anställda.
Ordförande
Vice ordförande
kassör
Sekreterare
Suppleanter:
Revisorer:
Valberedning:

Mats Karlsson
Annemarie Arontzon
Marita Augustsson
Thony Johansson
Edde Piper och Britt Klasson
Marja Lindstedt och Birgitta Norrman Nilsson
Gun Sunesson, sammankallande och Berit Johansson

Medlemsavgiften 2014 (förtydligande)
Från föbundsmötet 2009 tog det bort lokala medlemmar. Detta ändrades 2013
och numera kan man vara medlem i hur många avdelningar som helst. Alla
betalar ETT huvudmedlemskap som kostar 300 kr samt ev lokal avgift för där
man är huvudmedlem. För varje avdelning utöver betalar man ENDAST den
lokala avgiften där man är medlem. Har man betalat mer än en
huvudmedlemsavgift (300 kr eller mer) skall man kontakta förbundets
medlemsregister (tel 08-685 80 20)

Deklaration 2014
Nytt för i år är att man skall deklarera senast 1 juli. Blanketter kommer i maj.
Tidigare var det samma dag som fysiska personer.

Nya läsare för infobladet?
Efter årsmötena kanske det kan bli fler som vill ha infobladet. Skicka namn och
e-postadress till "rosborg.dhrgoteborg@telia.com".

Infobladet utges av
DHR Västra Götalands distrikt
Edsvägen 3 B
462 35 Vänersborg
Tel 0521-122 91

Redaktör
Karl-Gustav Rosborg
rosborg.dhrgoteborg@telia.com
tel 031-704 60 56

