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Ing-Marie Lagher Kågerstig, Ordförande
Hej alla medlemmar där ute i Västra Götaland,
Nu börjar sommaren nalkas och semestertider, vi får hoppas på lite varmare väder bara. Jag ska ta
Tommy med mej till Sommarsol och titta och använda de nya utebassängerna. Vi kommer som vanligt
att åka till Medeltidsveckan i Visby i början av augusti. Fler och fler funktionsnedsatta för varje år har
skaffat sig kläder i medeltidsstuk och deltar i evenemangen, detta gör ju att de måste tänka på
tillgängligheten.
Förberedelser för Dialogkursen är i full gång, Ledarskap är mottot denna gång. Utse någon i styrelsen
att åka så att vi får den dialog vi eftersöker från er medlemmar.
DHR Västra Götalands resa till Bryssel och EU-Parlamentet blir intressant och givande, man får en
känsla av att vara Europé.
Flytten till nya lokaler är genomförd, det mesta har kommit på plats. Lite småjusteringar återstår. Tack
alla ni som hjälpt till.
Ta vara på er alla och ni önskas en riktigt skön och kul sommar från Ordförande Ing-Marie L
Kågerstig

Studieresa: Bryssel
Bryssel 13-19 sep. 22 DHR-medlemmar har bokat resan. Onsdagen 12 augusti samlas alla resenärer på
Dalheimers hus kl 15-18 för genomgång av resan. En representant från Nilsbuss som arrangerar resan
kommer att medverka på mötet. 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.

Studieresa: Stockholm
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 och Kristina Grapenholm, Rättighetskommittén medverkar
på söndagen. 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. Kristina Grapenholm, Rättighetskommittén
4. Representanterna informerar om arbetet i sin avdelning.
5. Att leda en DHR-avdelning.
6. Kursprogram 2016.

DHR Falköping, Marita Johansson
DHR Falköping har haft sin våravslutning den 28/5 i Gudhem. Tillsammans med inbjudna DHRmedlemmar från Skara och Tidaholm var vi 80 personer, som träffades i Gudhems Församlingsgård.
Trots att mörka moln täckte himlen och regnet öste ner emellanåt var det inget fel på
humöret. Det bjöds på exotisk bricka med potatisgratäng, smör bröd och dricka.
Därefter underhöll Curt och Co med sång och
musik och det var ett program som tilltalade
de allra flesta.

Efter kaffe och kaka och lotteridragningar var kvällen
till ända.
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DHR Skara, Lars-Erik Larsson
Söndagen 8 mars hade DHR Skara årsmöte på Midgård. Uppslutningen var mycket bra och i god
stämning såldes lotter där en del av vinsterna bl.a. var ryggsäckar skänkta av Sparbanken Skaraborg.
Ordförande vid årsmötet var Marianne Enoksson från DHR distriktet. Dagordningen gicks igenom och
beslutades att styrelsen för 2014 fick ansvarsfrihet.
Styrelsen för 2015 valdes enhälligt och består av ordförande Lars-Erik Larsson, vice ordf. Ulla
Bergström, kassör Björn Engvall, sekreterare Britta Erlandsson samt ledamöterna Lena Hermansson,
Marianne Käck och Evy Hägg. Efter detta bjöds det på kaffe och mycket god smörgåstårta medan man
drog vinsterna ur lotteriet. Medlemmen Alva Sund avtackades med en blomma efter många års ideellt
arbete inom DHR Skara.
Onsdagen 3 juni hade DHR Skara inbjudit
till sommarfest på Frejan i Skara.
Medlemmar kom från Tidaholm,
Falköping och Lidköping. Det var en
mycket god uppslutning, ca 60 personer
hade trotsat väder och vind för att äta sill
och färskpotatis tillsammans.
Efter maten bjöds det på kaffe och
jordgubbstårta och man hade lottdragning
med många fina vinster.
Foto: Per-Olov Carlsson

Under hela kvällen underhöll Lennart Friman med sång, dragspelsmusik och historier, till allas
förtjusning. Innan uppbrottet tackade medlemmarna från Tidaholm, Falköping och Lidköping för en
mycket trevlig kväll som Skara-avdelningen hade anordnat.

Nya lokalen
Vassbottengatan 16, Entrén

Se kartlänk via Eniro. Observera att DHR:s
namn inte är ändrat på Eniro ännu.

http://gulasidorna.eniro.se/f/dhr-v%C3%A4stra-g%C3%B6talands-distrikt:14455370
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DHR Region Västra Götalands kontor

Foto: Ing-Marie Lagher Kågerstig

Foto: Ing-Marie Lagher Kågerstig

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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