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Februari 2017
Dags för semmelkampanj!
I morgon den 28 februari 2017 är det fettisdagen. DHR tänker använda
dagen för att kampanja om tillgängliga caféer och kondis runt om i landet.
Konceptet är enkelt – du tar med dig en kompis till ett café eller konditori,
köper en semla och äter den på plats. Ta en bild på ingången och lokalen,
och på er själva där ni sitter och mumsar på era semlor. Lägg sedan upp
bilderna på www.facebook.com/semmelkampanj taggade med
#semmelkampanj så vi kan hitta dem lätt. Om du inte finns på Facebook
eller tycker det är besvärligt att ladda upp, skicka bilderna till
fredrik.canerstam@dhr.se som samlar allas bilder i DHR:s facebookgrupp
Kommer ni inte in pga av otillgänglig ingång och/eller lokal, ja då får inte det stället vara med.
Människor som använder rullstol har en lika stor köpkraft som alla andra och det vill vi berätta
genom denna semmelkampanj. Därför vill vi synliggöra de ställen ni kommer in på och visa det
positiva med tillgänglighet.

Mohammed Jaber, Vice ordförande
rättighets
trygga avdelningarnas framtid.
Vi ser framemot att ni anmäler er till vårt kursutbud och vill gärna se och träffa många av er nya och
gamla intresserade.
-avdelningars verksamhet.

Kurser, Våren 2017
Anmäl er till vårens kurser. Kursinbjudan och anmälningsblankett finns på hemsidan
www.dhr.se/vastragotaland
”
Region
G
”.
Komihåg att betala in anmälningsavgiften 200 kr i samband men kursanmälan.

EU-kurs: 18 mars på Dalheimers hus i Göteborg.
Sista anmälningsdag är 1 mars.
Föreläsare är Emma Broberg från VG-regionen samt
Stellan Hermansson, politiskt sakkunnig till EU-parlamentarikern
Malin Björk

Styrelsekurs för förtroendevalda: 8 april
på Dalheimers hus i Göteborg.
Sista anmälningsdag är 20 mars.
Kursen vänder sig till alla ordföranden, kassörer, sekreterare, revisorer
och valberedare. Målet med kursen är att lära mer om vad det innebär
att arbeta i en DHR-avdelning.
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Årsmöte 22 april för DHR Region Västra Götaland
Årsmötet äger rum på Dalheimers hus i Göteborg, lördagen 22 april mellan kl 09.30–16.00.
Årsmötesordförande är Ola Wirtberg från ABF Västra Götaland.
Under årsmötet bjuds på en föreställning: Ä K OM…
P zzz
.

Skicka in handlingar
Direkt efter avdelningens årsmöte, dock senast 31 mars 2017 skall följande handlingar skickas in till
kansliet: Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt Ombudsfullmakt.
Kopia på DHR-avdelnings årsmötesprotokoll skickas till kansliet så fort det är justerat.
Direkt efter avdelningens konstituerande möte fyller ni i funktionärsförteckningen och skickar den
ifylld till kansliet.

LaSSe Brukarstödcenter
Mattias Erlandsson, rådgivare, träffas på Vassbottengatan 16 i Vänersborg.
2 mars
16 mars
20 april
4 maj
18 maj
15 juni
Mattias Erlandsson

Läs mer på hemsidan: http://dhr.se/vastragotaland/test/

Årsmöte DHR Skövde, Astrid Ljung
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar delades det ut förtjänsttecken och diplom till de som varit
medlemmar oavbrutet i minst 25 år.
Eftermiddagen avslutades med en kaffestund och ordförande Rolf Johansson tackade Karin Rindebro
för ett väl genomfört årsmöte.

Med på bild bakre raden:
Bertil Malm, Bent Petersen,
Stenly Andersson och
Christina Bood Jonsson.
Främre raden:
Ing-Marie Larsson, Lisa Petersen,
Yvonne Karlsson och Roland Jämtbo.
Irma Meyer och Britta Smith kunde ej
medverka.

Foto. Astrid Ljung
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DHR Vänersborg, Tommy Lagher
Nu är det snart dags för DHR Vänersborg att göra sin
resa till Haglebu Fjellstue i Norge. Vi har blivit 12
medlemmar som ska göra resan. Vi åker i slutet av
mars och hoppas på att det finns mycket snö när vi
kommer dit, det kommer att bli snöskoter åkning,
hundspann och skibobb för de som vågar. Vi tar med
oss våra Zoommar också, vi har även planerat en
kareokekväll och sittsumba.

Foto: Tommy Lagher

DHR Tidaholm, Lotta Carlsson
DHR Tidaholm har haft sitt årsmöte 21 februari 2017 på Villan. 26 medlemmar var närvarande.
Årsmötesförhandlingarna sköttes av Jan-Erik Herranen, som är ordförande för DHR Region Västra
Götaland. Mötets sekreterare var Barbro Karlsson. Under 2017 sitter ordförande Lennart Lundell kvar
liksom ledamot Lotta Carlson. Omval på två år valdes Jan Andersson som andra ledamoten i styrelsen
för DHR Tidaholm.
Efter de sedvanliga mötesförhandlingarna tackade ordförande Lennart Lundell mötets presidium. Han
fortsatte att tacka de trogna medlemmar, som på grund av ålder och hälsa avsagt sig fortsatta uppdrag.
Dessa var Eva Lundgren, Inga Jonsson, Kerstin Johansson samt Gunnel Andersson. Alla ovannämnda
tackades med blommor. Härefter bjöd föreningen sina medlemmar på mat från 4:an huset samt kaffe
och kaka. Det smakade helt underbart gott.
Innan det var dags att gå hem bjöds på underhållning. Det blev en resa bakåt i tiden och till Elvis. Han
som var dagens "Elvis" heter Karl Granehed från Falköping. Det blev "åka" av - både rock'n roll och
gospel. Elvis tackades med varma applåder.

Ordf. Lennart Lundell, årsmötets ordf. Jan-Erik Herranen
Årsmötets sekr. Barbro Karlsson samt Lotta Carlson, styrelse/valberedning.
Foto: Leon Jones
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DHR Falköping, Marita Johansson
DHR i Falköping har startat 2017 med ett medlemsmöte, där 38 personer deltog.
Inbjuden gäst var Kenneth Holmström från Vara. Kenneth är f.d. musiklärare och dansbandsmusiker som både sjunger och spelar ett flertal instrument. Detta visade han prov på i ett omväxlande
och mycket trevligt program. Däremellan berättade han små händelser med anknytning till sitt
musicerande. En mycket uppskattad kväll som inte blev sämre av att det serverades fralla, kaffe och
kaka. Några gick dessutom hem med fina vinster från de lotterier som Jan och Gerd ordnat.

Foto:Jan Walthersson

Kenneth Holmström

Medlemmar i DHR Falköping

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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