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Ing-Marie Lagher Kågerstig, Ordförande
Hej alla medlemmar och Avdelningar!
Nu börjar det likna vår i Sverige och vi har fått en smak av sommar med några varma dagar. DHR
Region Västra Götaland har fått nya styrelsemedlemmar som jag vill hälsa extra välkomna till oss.
De nya är: Ing-Marie Andersson, Falköpingsavdelningen och Edde Piper, Boråsavdelningen.
Den 19/5 var jag på Tvärsamråd och MR-Rådsmöte i Göteborg, det var det första mötet i år. Först
samlades alla 5 råden och vi gick igenom grunderna för arbetet och hur organisationen ser ut. På
eftermiddagen samlades råden var för sig och diskuterade formerna för mötena. Före, under och efter
mötet diskuterades och spelregler slogs fast. Flera nya organisationer var med och det är en härlig mix
av människor. Ordförande i MR-Rådet är Kristina Grapenholm i egenskap av politiker. Jag ser fram
emot att diskutera Mänskliga Rättigheter med dessa personer och få lite input i mitt eget arbete som
ordförande i DHR Region Västra Götaland.
De 5 Råden är:
- Funktionshinder
- Ålder (gamla och barn)
- Minoriteter
- Jämställdhet och HBTQ
- MR (Mänskliga Rättigheter)

Efterlysning årsmötesprotokoll
Enligt stadgarna ska avdelningens årsmötesprotokoll efter justering skickas till kansliet.
22 avdelningar har skickat in. Tack till er! Kansliet efterlyser årsmötesprotokoll från:
- Ale
- Mariestad
- Tibro/Karlsborg
- Vara/Essunga

FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER
Adress

DHR Region Västra Götaland
Edsvägen 3 b
462.35 Vänersborg

Telefon

0521-122 91

Organisationsnr.

862501-1922

Plusgiro

480 12 35-5

Internet

www.dhr.se/vastragotaland
e-post
vastragotaland@dhr.se

Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet
DHR Region Västra Götaland
Nya ledamöter i styrelsen presenterar sig
På årsmötet valdes 2 nya ledamöter in i styrelsen för DHR Region Västra Götaland. Ing-Marie
Andersson som ordinarie samt Edde Piper som suppleant.
Jag heter Ing-Marie Andersson och bor i Trädet som ligger mellan Ulricehamn och
Falköping. Jag har för många år sedan varit med i Distriktsstyrelsen, och tillhör
Falköpings DHR.
Jag är också politiker och sitter i Individnämnd samt Kommunfullmäktige i
Ulricehamns kommun.

Jag heter Edde. Jag kommer från Ulricehamn. Jag blev medlem i DHR 1999. Då började
jag med att ordna olika möten angående EU-frågor tillsammans med EU-gruppen.
Och det har gått bra. Jag var också med på resan till Strasbourg som vi i EU-gruppen
gjorde 2003. Vi fick pengar från Socialdemokratiska partiet och Centerpartiet.
Jag tycker om att arbeta med LSS. Och jag tycker om att DHR arbetar för dom som inte
är starka. Jag är 45. Jag önskar alla en trevlig sommar.

Tommy Lagher, Flytten 8 juni
Nu har DHR Region Västra Götaland börjat med flytten till nya lokaler på Vassbotten gatan 16 i
Vänersborg. Vi har börjat städa ut gammalt skräp och sorterat det som ska till föreningsarkivet. Jag
och Mohammed Jaber har varit och sett på de nya lokalerna som inte var klara för inflyttning när vi var
där. Hissen var ej monterad så vi fick bära Mohammed uppför trappan och det var mycket byggmaterial på golvet. När allt är färdigbyggt så kommer det att bli bra, vi hoppas att det inte kommer att
vara några byggmissar när alla har flyttat in, men det är byggt efter regionens tillgänglighetsdatabas
samt plan och bygglagen.

Studieresor: Bryssel och Stockholm
Bryssel 13-19 sep. 22 DHR-medlemmar har bokat resan och alla anpassade rum är fullbokade.
Det finns 3 platser kvar i standardrum på hotellet.
Resan arrangeras av Nilsbuss-en buss för alla. Se filmen om bussen på nedanstående adress.
http://www.adelfors.nu/kurs-konferens/buss-konferens/en-buss-foer-alla.aspx
Bussen är byggd för att funktionsnedsatta resenärer skall kunna färdas bekvämt, tryggt och utan hinder
under längre resor. Anpassad toalett på bussen. Lift inne i bussen.
Pris 5 050 kr för DHR-medlemmar (sponsorsbidraget på 310 € avdraget, ordinarie pris är 7 400 kr)
Detta ingår: bussen, avgift Öresundsbron, färjeavgifter, dansk och tysk vägskatt, del i dubbelrum,
6 frukostar, 2 middagar, stadsrundtur i Bryssel.
Priset gäller även för den assistent/ ledsagare som medföljer in i EU-parlamentet, annars ordinarie pris.
Stockholm 25-28 april 2016. Än finns det tid att anmäla intresse till kansliet.
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Dialogkursen (f.d. ordförandekursen)
Dialogkursen 5-6 sep på hotell Europa i Göteborg. Temat i år är ledarskap. Rasmus Isaksson,
förbundsordförande medverkar på lördagen. Inbjudan är utskickad, sista anmälningsdag är 17 aug.
Det går bra att redan nu anmäla sig till kursen genom att skicka in anmälningsblanketten. Den finns
också på hemsidan: http://dhr.se/vastragotaland/kursprogram/
Preliminärt program:
1. DHR Region Västra Götalands verksamhetsplan samt
styrelsens arbete.
2. Rasmus Isaksson, ledarskap ur Förbundsordförandens
synvinkel.
3. Representanterna informerar om arbetet i sin avdelning.
4. Att leda en DHR-avdelning.
5. Kursprogram 2016.

Ring en styrelseledamot
Ring på måndagar mellan kl. 16.00–18.00 på telefon 0521-122 91 så vidarekopplas du till
tjänstgörande ledamot ur styrelsen för DHR Region Västra Götaland.
Har du synpunkter på DHR Region Västra Götalands verksamhet?
Har du idéer till nya aktiviteter eller förslag till förbättringar?
Behöver du någon att diskutera med angående din avdelnings verksamhet?
Eller vill du helt enkelt bara tala med någon i styrelsen?
Tjänstgörande ledamöter:
1 juni
Elin
8 juni
Mohammed
Därefter sommaruppehåll till v. 34, v.35 återupptas servicen för avdelningarna.

Har ni något att berätta för lokalavdelningarna? Något som har hänt/ något som skall hända etc.
Om ni som avdelning eller enskild medlem vill sprida information som kan berika övriga
avdelningar på det rättighetspolitiska området hör av er till kansliet på telefon 0521-122 91
(kl 11-13) eller E-post vastragotaland@dhr.se

Infobladet utges av
Styrelsen för DHR Region Västra Götaland
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