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Tid: 13:30–15:30 

Plats: Dalheimers hus 

Paragrafer: §1–14 

Kallade 

Ledamöter 

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF) 

Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF) 

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR) 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg 

Ove Haugen, Hjärnkraft 

Håkan Hägg – Adjungerad ledamot 

Kenneth Dämbäck – Adjungerad ledamot 

Elisabeth Orrö, Dalheimers hus 

Övriga närvarande 

Sekreterare 

 

Underskrifter 

Sekreterare  

Ann Charlotte Lundevall Ståhlgren 

 

Ordförande  

 

Kjell Emanuelsson 

 

 

Justerare 

 

Håkan Hägg  
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§ 1 Mötets öppnande   

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 

§ 3 Val av justerare 
Håkan Hägg valdes till justerare 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Protokoll för oktober godkändes. 

Protokoll för november hade Ansa Rig en kommentar om att endast antalet medlemmar i 

nuläget 1 600 ska finns med i protokollet.  

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Godkändes. 

6 Ledamöter 2023 
Dennis Bokedal kommer att avgå. Han är tillfrågad om förslag på ny ledamot för Astma 

Allergiföreningen. Styrelsen hoppas på en ledamot från De Dövas Förening. 

Övrig styrelse sitter kvar, viktigt att det är hälften av styrelsen kvar när det är omval. 

Kenneth Dämbäck kontaktar valberedningen. 

§ 7 Nulägesinformation renovering 
Elisabeth DH informerar att alla beslut att de ska bli en renovering är tagna. Nu ska det 

utses olika aktörer, vilket säkert kommer ta tid. Merparten av verksamheterna ska flytta 

till Hotell Kusten, där dessa ska kunna drivas vidare, även kanslierna. Det kommer krävas 

flytt av post med mera. Kanslier på Björneborg kommer vara kvar i sina kontor, för att 

efter renoveringen kunna flytta in i Dalheimers hus. Flytten från Dalheimers hus kommer 

att planeras i god tid. Kenneth frågade om konferenslokalernas storlek på Hotell Kusten. 

Elisabeth bad att få återkomma i denna fråga och även i frågan om nya hyrorna när man 

är på plats igen i Dalheimers hus. 

Tidsplanen är att renoveringen kommer att pågå från slutet av hösten 2023 eller början av 

2024 till 2025 eller 2026, då Dalheimers hus är klart för inflytt.  
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Det säljs inga årskort till bad och gym på grund av flytten. Ansa frågade om vaktmästare 

och städ kommer vara tillgängliga för dom efter flytten, och fick ja på den frågan. 

Ove undrade om lokaler för deras verksamheter på Aktivitetcenter kommer att var 

liknade på Hotell Kusten, vilket ska undersökas. 

§ 8 Tillgänglighet 
 

Återkoppling tillgänglighet entré Björneborg 

Linda på pekade att rampen vid entrén fortfarande inte är fixad. Den är för brant för att ta 

sig upp med rullstol. Elisabeth ska ta frågan vidare till vaktmästarna.  

Övrig tillgänglighet  

Rökningen utanför entrén Dalheimer hus är fortfarande ett problem. Ett fåtal cyklar i nya 

cykelstället, kan bero på att man inte cyklar så mycket när det är vinter. 

Ansa har en teknik fråga som ska lyftas vidare till vår tekniker. 

§ 9 Dalheimers hus program 
  

Elisabeth informerade om Hälsoveckan som alla tyckte var bra. Det är fokus på friskvård 

denna gång. Vid inställda programpunkter får de personer som bokat plats behålla sin 

plats till ny föreställning. Dessa meddelas via mejl. Övrig information går via Facebook 

och våra informationsskärmar. 

§ 10 Mötestider våren 2023 
Mötestider för våren gjordes en viss justering, som sedan godkändes. 

§ 11 Händer i våra verksamheter 
Funktionsrätt GBG: Ett mycket givande studiebesök i Köpenhamn på House of 

disponabel people. En resa till Skellefteå som är den mest tillgängliga kommunen är 

inplanerad. Olika föreläsningar hela våren samt uppstart av en podd. Nomineringar inför 

årsmötet. 

Reumatikerdistriktet GBG : Föreläsning Barnreumatism har precis varit samt andra 

föreläsningar om Hälsa och Välmående är på gång. Även en vårresa och årsmöte är 

planerad. Det pågår ett generationsskifte i föreningen. 

DHR: planerar inför årsmöte. Fortsätter nätverka med färdtjänstfrågor bland annat. 
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RTP : Årsmötesplanering. Rekryterar ny kanslist. Kör med mera fortgår som vanligt. 

Hjärnkraft: Hjärnpunktens kurser är i stort sett fullbokade. Ny samtalsgrupp för anhöriga 

i samarbete med bland annat anhörigstödet. De kommer att ha filmdagar och båtutflykt. 

De når ut till målgruppen via mejl, Facebook samt Instagram, men även genom utskick 

via brev till alla medlemmar. 

SRF: planerar inför årsmötet. Behöver anställa två personer. 

§ 12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 14 Mötet avslutas 
 

Förslag på mötestider våren 2023 
 

Förmöte- måndag Delaktighetsråd – torsdag 

16 januari klockan11-12 26 januari klockan 13.30-15.30 

13 februari klockan 11–12 23 februari klockan 13.30–15.30 

20 mars klockan 11–12 30 mars klockan 13.30–15.30 

17 april klockan 11–12 20 april klockan 13.30–15.30 

15 maj klockan 11–12 1 juni klockan 13.30–15.30 

 

 

 

 

 


