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Mohammed Jaber, Vice ordförande
Efter en lång och mörk vinter börjar man ana vårens ankomst. För att stärka DHR:s Region västra
Götalands framtid planerar vi en givande verksamhetsplan som Ni ska ta ställning till på vårt årsmötet
den 23 april som den nya styrelsen kommer att leda och jobba med.
Vi ser nu fram mot ett aktivt år och som ni ser i bladet och kursprogrammet finns det många
intressanta kurser att välja på och vi ser framemot era anmälningar.
Nu har årets arbete börjat och som vanligt har vi många viktiga verksamheter och lovar att vi inte
kommer att ge oss förrän vi är nöjda!

Kurser, Våren 2016
Anmäl er till vårens kurser. Kursinbjudan och anmälningsblankett finns på hemsidan
www.dhr.se/vastragotaland under rubriken ”Arbetet i Region Västra Götaland”.
Komihåg att betala in anmälningsavgiften 200 kr i samband men kursanmälan.

EU-kurs: 19 mars på Dalheimers hus i Göteborg.
Sista anmälningsdag är 1mars.
Föreläsare är Emma Broberg från VG-regionens Brysselkontor.

Hjälpmedels-kurs: 4 april på Bohusläns museum i Uddevalla.
Sista anmälningsdag är 17 mars.
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland.
Föreläsare är Mia Isacsson, samordnare för hjälpmedelsfrågor i VG-regionen
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Kurs om LSS och SOL: 9 april på Kulturhuset i Grästorp.
Sista anmälningsdag är 24 mars.
Kunskap om lagarna LSS och SOL.
Föreläsare är Stina Roempke, verksamhetsledare på LaSSe
Brukarstödcenter.

Årsmöte 23 april för DHR Region Västra Götaland
Årsmötet äger rum på Kalaskoket i Trollhättan, lördagen 23 april mellan kl 10.00–16.00.
Direkt efter avdelningens årsmöte, dock senast 31 mars 2016 skall följande handlingar skickas in till
kansliet: Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt Ombudsfullmakt.
Direkt efter avdelningens konstituerande möte fyller ni i funktionärsförteckningen och skickar den
ifylld till kansliet.

LaSSe Brukarstödcenter
Under våren 2016 startar LaSSe Brukarstödcenter rådgivningsverksamhet i Vänersborg. De erbjuder
kostnadsfri rådgivning till dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig till en person med
funktionsnedsättning och som bor i Västra Götalandsregionen. 1:a och 3:e torsdagen i månaden
kommer Mattias Erlandsson, rådgivare, att vara på plats på Vassbottengatan 16 i Vänersborg.
3 mars, kl 09.00-15.00
17 mars, kl 09.00-15.00
7 april, kl 09.00-15.00
21 april, kl 09.00-15.00
19 maj, halvdag, fm
2 juni, kl 09.00-15.00
16 juni, kl 09.00-15.00
LaSSe Brukarstödcenter kan bland annat bistå med:
– Ansökan av insatser som till exempel Personlig assistans,
Färdtjänst och Hemtjänst.
– Ansökan om ersättningar som Sjukersättning,
Handikappersättning och Vårdbidrag.
Mattias Erlandsson
– Överklaga beslut
– Bistå vid kontakter med myndighetspersoner och följa med på myndighetsbesök hos till exempel
kommunen och Försäkringskassan.
– Informera om samhällsinsatser och stöd till personer med funktionsnedsättning.

FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER
Adress

DHR Region Västra Götaland
Vassbottengatan 16
462 38 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
Årsmöte DHR Tidaholm, Lotta Carlson
DHR Tidaholm hade under fredagskvällen sitt årsmöte för 2016 på Villan. Ett 40-tal medlemmar
deltog. Inledningsvis hälsade ordförande Lennart Lundell alla hjärtligt välkomna. Att leda
årsmötesförhandlingarna valdes kommunchef Eva Thelin. Hon började med att tacka för förtroendet
hon fått och lotsade oss sedan igenom mötesförhandlingarna.
Lennart Lundell valdes som fortsatt ordförande under två år framåt.
Styrelsen består sedan av Jan Andersson, Eva Lundgren, Maj-Britt Fransson och Lotta Carlson.
När alla val till olika kommittéer var avklarade återstod för Lennart Lundell att tacka Eva Thelin för
arbetet att leda årsmötesförhandlingarna. Hon avtackades med blommor och applåder.
Nästa avtackning var för Barbro Karlsson, som efter 35 år valde att sluta sitt arbete inom styrelsen.
Lennart Lundell höll ett tacktal, där han bland annat sade, att Barbro lagt ner ett enormt arbete för
DHR Tidaholm och även utanför avdelningen bland annat inom DHR regionen Västra Götaland.
Avdelningen går nu miste om en stor kunskapskälla men med förhoppningen att hon kan ge råd och
stöd vid behov. Hon avtackades med blommor, blomstercheck och varma applåder.
Nu var det dags för Emilia Lindberg från Huskvarna att inta scenen. Denna underbara, go’a 26-åring
tog alla med storm. Hon kunde verkligen förmedla kärlek, vänskap och glädje till oss alla - yngre som
äldre. Medlemmarna bjöds på landgång, dricka, kaffe och kaka.

Intresserade årsmötesdeltagare

Barbro Karlsson avtackas

Foto: Leon Jones

Foto: Leon Jones

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 dhrvgd@telia.com

Infobladet utges av Styrelsen för DHR Region Västra Götaland

FÖRBUNDET FÖR ETT SAMHÄLLE UTAN RÖRELSEHINDER
Adress

DHR Region Västra Götaland
Vassbottengatan 16
462 38 Vänersborg

Telefon

0521-122 91

Organisationsnr.

862501-1922

Plusgiro

480 12 35-5

Internet

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

