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Jan-Erik Herranen, Ordförande
Några ord från ordförande:
Nu har vi haft vårt första styrelsemöte och jag tycker att vi i styrelsen arbetar bra tillsammans.
Vi kommer nu i juni ha utbildning och planeringsdagar som kommer att vara intensiva men nyttiga för
oss i vårt fortsätta arbete.
Vill passa på att påminna er att anmäla er till dialogkursen som är i september. Anmälningsblanketten
finns på vår hemsida om ni inte har fått den skickad ännu till er.
Snart kommer även vi i DHR Region Västra Götaland styrelse också ta sommaruppehåll.
Men Marianne arbetar som vanligt och det kommer upp information vilka veckor som vi kommer att
ha sommarstängt i kansliet för semester.

Dialogkursen (f.d. ordförandekursen)
Dialogkursen 10-11 sep på Vara Folkhögskola. Temat i år är dialog, kommunikation, media och
retorik. Sista anmälningsdag är 25 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.
2. Representanterna informerar om arbetet i sin avdelning.
3. Media och Retorik.
4. New York tillgänglighet i kollektivtrafiken, jämförelse Västtrafik
5. Övriga medverkande är inte klart i dagsläget.
5. Kursprogram 2017.
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Utbildning i nya medlemsregistret
Förbundet erbjuder 1 person från varje avdelning en kurs i det nya medlemsregistret på någon plats
i Västra Götaland. Förbundet betalar reseersättning. För Västra Götalands avdelningar planeras en kurs
i början på okt. Datum och plats är inte bestämt ännu, det beror på vilka som är intresserade av kursen.
Kursledare är Erik Wernström och Fredrik Canerstam.
Lämna din intresseanmälan via mail till vastragotaland@dhr.se eller ring 0521- 122 91 för att
anmäla ditt intresse. Därefter bestäms datum och plats och kallelse skickas ut.

Föreläsning: New York, tillgänglighet i kollektivtrafiken
Är er avdelning intresserade av hur det gick för Robert Kindberg, Jonas Andersson och Marianne
Enoksson när de testade kollektivtrafiken i New York? Föreläsningen tar 1½ timma (exkl. paus.)
Kontakta Robert Kindberg för bokning 031- 704 60 53.

Projekt Växelverkan
Inbjudan och anmälningsblankett finns på hemsidan: Arbetet i DHR Region Västra Götaland/Projekt
OBS! Ändringar gjorda efter årsmötet, bl.a. har Uddevalla och Borås bytt plats samt att tiden är ändrad i Uddevalla.

Påverka det framtida arbetet i avdelningen:
SAMARBETE
INSPIRATION
STÖTTNING

DHR Region Västra Götaland

Projekt Växelverkan Ömsesidig påverkan

2-3 personer från din avdelning inbjudes till
Minidialogmöten på nedanstående platser

Minidialogmöten

Inbjudan ska skickas ut. Sista anmälningsdag är 5 sep.
Borås

20 sep

kl.14.00–18.00

Ribbingsgården

Alingsås, Borås, Göteborg, Mark, Mölndal/Härryda, Ulricehamn, Vårgårda och Öckerö
Uddevalla

22 sep

kl.13.00–17.00

Bohusläns museum

Ale, Kungälv, Sotenäs, Stenungsund, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål
Skövde

27 sep

kl.14.00–18.00

Kulturhuset

Falköping, Hjo, Lidköping, Skara, Skövde, Tibro/Karlsborg, Tidaholm och Vara/Essunga
Målet är att ta fram en ”verktygslåda” genom att inventera vilka resurser, erfarenheter och
kompetenser vi har inom vårt rättighetspolitiska arbete.
Syftet är att inspirera och stötta avdelningarna till fortsatt arbete såväl rättighetspolitiskt som sociala
aktiviteter.
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DHR Vänersborg har äran att meddela att vi ska vara med om att göra OK Kroppefjäll till En
anläggning för ALLA. Det ska bli roligt och givande att få sätta tänderna i det arbetet. Att få synas och
få hjälpa till med våran erfarenhet ska bli utmanande och riktigt roligt. Detta är ju något vi i DHR
Vänersborg gillar att jobba med konkret intressepolitik som förbättrar för alla medlemmar i
organisationen. Vi står i startgroparna att sponsra en kille som ägnar sig åt att paddla parakanot på hög
nivå. Detta kommer ni att få höra mer om framåt.
Vi i DHR Vänersborg jobbar vidare med att få bort Ableismen i Sverige.
(https://anarkoautism.wordpress.com/2016/02/01/grundkurs-i-att-undvika-ableism-i-vardagen)
Vi har några spännande projekt på gång som vi jobbar med. Ett eventuellt samarbete med en fjellstue i
Norge. En anläggning för alla i Dalsland. Sponsring av funktionshinderidrott är på gång.
Mycket att fundera på och visa att vi är som alla andra, vi är kapabla till mycket om vi bara får
möjligheten. Vänersborgs kommun arbetar vi som vanligt vidare med när det gäller fysisk
tillgänglighet och intressepolitik på ett bredare område.
VI ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG SOMMAR!
Text: Ing-Marie Lagher Kågerstig

DHR Tidaholm
Under tisdagskväll hade DHR traditionsenligt sin grillkväll. Denna gång vid Villan. Inbjudna gäster
var DHR Falköping och Skara. Ett samarbete som sker lite då och då under året. Vädret visade sig från
sin allra bästa sida och det var som en högsommardag. Medlemmarna fick till att börja med gå en
tipspromenad fylld med kluriga frågor. Därefter bjöds det på grillad korv med tillbehör och alla satt ute
och bara njöt. Grillmästare var Göte Ask och Leon Jones, som brukar ta sig an denna uppgift. Innan
det var dags för kaffe och kaka underhöll Bälgadraget, som var uppskattat. När alla över femtio
medlemmar vände hemåt hade även vädret vänt. Det regnade som himlens portar var öppna.
Alla bara konstaterade att "vilken tur med vädret vi haft innan" grillkvällen var till ända för detta år.
Text: Lotta Carlson

Foto: Leon Jones

Foto: Leon Jones
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Styrelsen för DHR Region Västra Götaland
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