Delaktighet
Handlingskraft
Rörelsefrihet
DHR Region Västra Götaland

Oktober 2016

Jan-Erik Herranen, ordförande DHR Region Västra Götaland
Nu är de sköna sommardagarna slut och kvällarna blir mörkare och kallare. DHR Region Västra
Götaland avslutar oktober med PBL kurs (Plan och Bygglagen) i Skövde den 29/10. Vi hoppas att
deltagarna ska få med sig ny kunskap som man har nytta i sitt lokala arbete.
Just nu väntar vi på att VG-regionen ska tala om hur bidragen till regionföreningar ska se ut. För det
behöver vi veta för att kunna göra vår budget för nästa år. Det är stor risk att vi får en lägre ersättning
som kan göra att vi kanske måste göra vissa förändringar. Medans vi väntar önskar jag att ni också har
det trevligt i era lokala avdelningar. Passa på och njut av hösten

Rebecca-Pandora Friedman, valberedningen
Valberedningens sammankallande uppmanar alla DHR-avdelningar i Västra Götaland att hjälpa till
att nominera kandidater till styrelsen samt revisorer till DHR Region Västra Götaland.
Maila förslag till: rebecca.pandora.friedman@gmail.com

KURSER Hösten 2016
PBL-kurs (Plan och Bygglagen) 29 okt på Kulturhuset i Skövde 12 nov. 10 deltagare är anmälda.
Föreläsare är Karolina Celinska, ombudsman på Förbundet. Innehåll: tillgänglig och användbar fysisk
miljö för personer med funktionsnedsättningar.
SKL-kurs (Sveriges Kommuner och Landsting) på Mössebergsgården i Falköping. Datum och
föreläsare är inte klart ännu. Innehåll: Jämlik vård och hälsa, sjukskrivning och rehabilitering,

Marianne Enoksson, EU-gruppen
EU-gruppen har skickat personliga brev till de 5 EU-parlamentarikerna i Västra Götaland med begäran
om ersättningsberättigat gruppbesök på EU-parlamentet i Strasbourg under 2017.
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Mohammed Jaber, projekt Växelverkan, minidialogmöten
DHR Region Västra Götalands lyckades med att anordna två minidialogmöten av tre som var planerat
i projekt Växelverkan mellan närliggande DHR avdelningar, det ena var i Borås 20 sep och den andra
var i Uddevalla 22 sep. Mötena var givande och alla deltagare var överens om att det här är ett sätt som
vi kan bygga vidare på och kan utvecklas i det fortsatta arbetet.
Vi talade om framtiden: om hur vi kan stötta och hjälpa varandra. Genomgång av stadgarna, inom
vilka rättighetspolitiska områden som avdelningarna arbetar med, vad avdelningarna är bra på.
Slutligen talade vi om att ha en gemensam vision för hela Västra Götaland. Alla deltagare var nöjda
och positiva till det arbetsätt som vi hade på minidialogmötena.

Marianne Enoksson, utbildning i nya medlemsregistret
Birgitta N N och Marianne E deltog i utbildningen med föreläsare från Förbundet i nya
medlemsregistret 13 okt på Ribbingsgården i Borås. De representerade DHR Region Västra Götaland
och har nu tillgång till medlemsregistret för hela Västra Götaland.
8 DHR-avdelningar var representerade på utbildningen. Dessa kan nu använda medlemregistret för sin
avdelning. Sammanfattningsvis var det en bra utbildning med praktiska exempel i att söka, lägga till
mailadresser och uppdatera medlemsregistret.
Medlemsvärvning är en prioriterad fråga för Förbundet: värva 3 medlemmar och få ditt medlemskap
avgiftsfritt i 1 år.

Fredrik Canerstam och Erik Wärnström
Foto: Tommy Lagher

Bakre raden: Lars Jonasson och Eva Elmgren
Främre raden. Jonas Andersson, Marianne Enoksson och Birgitta
Norrman Nilsson

Edde Piper, ledamot
Hösten har kommit till oss. Vi har olika kurser som ni kan gå på. Jag känner att det är viktigt att vi är
en bra förening i DHR.
Det är viktigt att olika personer kommer till tals. Framtiden för LSS ser inte så ljus ut. Vi måste arbeta
med den saken. Jag ska till DHR i Ulricehamn och DHR i Kungälv i egenskap av kontaktperson. Det
ser jag fram emot och tycker att det ska bli trevligt.
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DHR Ales 30-årsjubileum
Lördagen 22 okt firade DHR Ale sitt 30 – årsjubileum.
Mohammed Jaber, Tommy Lagher och Marianne Enoksson deltog i
firandet. Förutom god mat och dryck bjöds vi på underhållning av
teatergruppen PyzZzpunkarna som består av DHR-medlemmar.
Föreställningen hette TÄNK OM….
En mycket tänkvärd, rolig och ibland mörk bild av samhället.
Kaffe och DHR-tårta avslutade jubileet.
Foto: Tommy Lagher

DHR Falköping, Marita Johansson
DHR Falköping har haft sin årliga mycket uppskattade räkfest. Omkring 50 personer bänkade sig kring
långborden som var vackert dekorerade i höstens färger med kastanjer, rönnbär och löv i olika färger.
Många tända ljus förhöjde effekten ytterligare. Räkorna, brödet och osten hade en strykande åtgång
och sköljdes ner med valfri dryck. Kaffe och kaka bjöds det också på. Innan kvällen var till ända
förrättades också dragning i ett par lotterier.

Foto: Jan Walthersson

DHR Tidaholm, Lotta Carlson
Under tisdagskvällen (25 okt) hade DHR Tidaholm medlemsmöte på Villan. Denna gång var
förvaltningschef Anna-Lena Skatt inbjuden. Hon hjälpte oss att reda ut frågor kring LSS (lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade) och SOL (socialtjänstlagen). LSS är en rättighetslag som
garanterar personer med omfattande och varaktiga funktionshinder "goda levnadsvillkor". Människor
som får hjälp genom LSS ska kunna leva ett liv så likt andra människors liv. För att funktionshindrad
ska få hjälp enligt LSS måste man först tillhöra personkretsen och vara under 65 år.
För andra funktionshindrade som inte tillhör personkretsen eller har fyllt 65 år, när det stora
hjälpbehovet uppstod gäller att söka hjälp via hemtjänst/hemsjukvård, ledsagarservice och annat som
kommunen kan erbjuda. Skillnaden är att man får betala för de hjälpinsatser man behöver.
Anna-Lena Skatt fick många frågor kring detta ämne som i hög grad berör våra medlemmar. Hon
tackades med applåder och en bukett blommor i höstens färger.
Trots det kyliga och ruggiga höstvädret deltog runt 20 medlemmar.
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Anna-Lena Skatt svarar på frågor från Lotta Carlson
Foto: Ingemar Thurén.

Medlemmar som avnjuter fika

KURSER 2017
Ansökan till ABF är inskickad med önskemål om nedanstående kurser för 2017.
Boka in datumen i kalendern redan nu så är det inbokat!
Datum
18 mars
8 april
9-10 sep
23 sep
12 okt

Plats

Vara Folkhögskola
Göteborg

Kursinnehåll
EU-kurs: Mänskliga rättigheter på regional nivå och EU-nivå
Styrelsekurs för förtroendevalda
Dialog och Innovation. Tema: inför valet 2018
Pedagogik i praktiken
LSS och SOL: Vad säger lagarna
HALLOWEEN 31 okt
Halloween kommer ursprungligen från helgdagen
Samhain som firades av kelterna på Irland och
Skottland. Under svälten på Irland under 1800-talet
tog irländarna med sig firandet till USA, där
utvecklades dagen tillsammans med hjälp av bl. a.
Guy Fawkes night till den dag som firas idag.
Det var inte förrän i början av 1990 som högtiden
började ges mycket uppmärksamhet i Sverige.

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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