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Tid: 13:30–15:30 

Plats: Dalheimers hus 

Paragrafer: §1–15 

Kallade 

Ledamöter 

Kjell Emanuelsson, Synskadades riksförbund (SRF)  

Karin Hedén Hessling, Synskadades riksförbund (SRF)  

Linda Karlsson, Delaktighet, handlingskraft, Rörelsefrihet (DHR)  

Kerstin Arohlén, Autism Asperger / frånvarande 

Ansa Tammerland, Reumatikerdistriktet Göteborg  

Dennis Bokedal, Astma Allergi  

Ove Haugen, Hjärnkraft  

Håkan Hägg – Nominerad ledamot / frånvarande 

Rose-Marie Karlsson, Dalheimers hus / frånvarande 

Övriga närvarande 

Monika Öhrn, Sekreterare 

Elisabeth Orrö, enhetschef 

 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

Sekreterare 

Monika Öhrn 

  

 

Ordförande 

Kjell Emanuelsson 

  

Justerande 

Ansa Tammerland  
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§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnas  

§ 2 Ledamöterna presenterar sig 
Ledamöterna presenterar sig 

§ 3 Val av justerare 
Ansa Tammerland 

§ 4 Genomgång av föregående 
mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna 

§ 5 Fastställande av dagordningen 
Konferensfråga läggs till dagordningen 

§ 6 Styrelsen konstituerar sig 

Det saknas fortfarande en ledamot i delaktighetsrådet. Eftersom det saknas från hörsel är 

förslaget att valberedningen skickar frågan till de föreningar som vänder sig till den 

målgruppen.  

Håkan Hägg är nominerad från RTP. 

Vi kan konstituera oss trots att två ledamöter inte är förordnade.  

• Kjell Emanuelsson väljs som ordförande för år 2022.   

• Linda Karlsson väljs som vice ordförande för 2022.  
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§ 7 Dialog om friskvård, konferens och 
reception 

Öppettider 

Bassängen är stängd vecka 28-31 som vanligt. Gymmet är öppet måndag-fredag dagtid 9-

15. Vi kommer att hyra ut bassängen till sim- och livräddningssällskapet vecka 26 och 27. 

Receptionen är inte öppen på röda dagar, så med anledning av det kommer gymmet att 

vara stängt dessa dagar.   

Handikappbadet Lilla Amundöns Intresseförening kommer att hyra bassängen under 

hösten och ha vattengympa varje vecka.  

Det är tyst timme i badet onsdagar mellan 11 och 12. Det går att säga till om man vill att 

musiken i gymmet ska stängas av.  

Övrigt 

Allt löper på som vanligt i friskvården nu efter pandemin. Det är många gäster i både bad 

och gym. Det finns nu två FaR- fysioterapeuter på plats i verksamheten. 

Det är en blandad målgrupp i gymmet. FaR-mottagningen arbetar även mot ungdomar 

och de försöker få fler att börja träna.  

Det har tidigare framförts önskemål om att hantlarna i gymmet ska punktskriftsmärkas, 

men det har inte genomförts. Verksamheten har lyft frågan med syninstruktörerna, som 

prövat med etiketter, men de ramlar av. 

Elisabeth ska kolla upp om det finns hantlar med färdiga punktmarkeringar på.  

Det är bra att gå på känsla i gymmet, men man vill veta om man lyckas ökar sin nivå.  

Ledarhundar för gymbesökare 

SUGI (Synskadade, umgänge, gemenskap, idrott) har besökt gymmet för att få 

information om lokaler och träningsredskap. De har ställt frågan var ledarhunden kan få 

vistas medan matte eller husse tränar. Tidigare har hunden kunnat vara i SRF:s lokaler, 

men i september kommer de att flytta. I Lundbybadet har de kunnat placera hunden 

utanför receptionen. Elisabeth tar med sig frågan och återkommer med ett svar vid senare 

möte.  

Det är tillåtet att ha med ledarhund för synskadade i Dalheimers hus, men det har inte 

tagits beslut om andra servicehundar exempelvis för diabetiker.  

Inför kommande evenemang ska vi lägga in frågan om tillgänglighet i 

anmälningsformuläret.  
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Synpunkt konferens 

RiG hade en heldags planeringsmöte förra veckan, som genomfördes som hybridmöte. 

De som var i tjänst i administration och vaktmästeri hade inte kunskap att hjälpa till med 

tekniken, men det löste sig med stöd av utvecklingsledaren. Det är viktigt att det alltid 

finns någon i tjänst med rätt kompetens.  Dalheimers hus ska i samarbete med RiG ta 

fram en manual så att medarbetarna även kan ge stöd när möten genomförs i zoom.  

Rig beställde en enkel ostfralla, men fick brieost i stället, vilket inte deltagarna önskade. 

RiG för fram önskemål om att det säkerställs att de får den sorts fralla de beställt. RiG för 

fram önskemål om att det ska finnas standardiserade smörgåsar att beställa. Astma- och 

Allergi för fram önskemål om att det sa finnas ett antal smörgåsar som visas på bild. 

Dessa ska visas på bild, ha innehållsförteckning och information om vilka allergener de 

innehåller. Det blir då enklare att beställa och göra tillägg eller borttag från dessa 

standardsmörgåsar.  

Fikat hade ställts fram utanför Älvsborg och Karl Johan, men det fanns inga skyltar med 

information om vilket sällskap som fikat var avsett för.  

Det är önskvärt att konferenssamordnare har ett övergripande ansvar för att allt under 

mötet fungerar.  

Det kan vara problem när man kopplar upp sig på gästnätet och då laggar det. Det är 

viktigt att mötesansvariga lämnar synpunkt om det inträffar, så att vi kan göra felanmälan. 

När gästnätet laggar kan det behövas en sladd och adapter.  

§ 8 Nulägesinformation renovering 

Förvaltningsledningens besök på Dalheimers hus 

Visar bildspel som tidigare visats för förvaltningsledningsledningen för att informera om 

nuläget.  

Monika har efter dialog med alla enheter och föreningar varit ett bollplank för 

arkitekterna som tagit fram föreslagna ritningar. Dessa var klara 31 mars. Före 30 april 

ska Lokalförvaltningen räkna fram priset på var renoveringen ska kosta. Därefter är det 

nämnden som ska ta ställning till kostnaden för renoveringen.  

När korttidsboendet flyttar ut kommer det att ge ett annat uppdrag för restaurangen, då de 

inte behöver servera mat 365 dagar om året. Det kommer att kunna ge konsekvenser för 

huset, men i nuläget är planen att det inte ska ändra förutsättningarna för föreningarna att 

ha service under möten.  
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§ 9 Program hösten 2022 och våren 2023 

Återkoppling Workshop 

Dalheimers hus har bjudit in till en workshop för intresserade funktionsrättsorganisationer 

i Göteborg. Närvarande var RTP, DHR, Neuroförbundet och Reumatikerdistriktet 

Göteborg. Programmet för höstens hälsovecka kompletterades med inslag av RTP. Vi ska 

boka in fler Workshops för att få föreningsinflytande över programmet.  

Evenemang hösten 2022 och våren 2023 

Planering pågår 

Hälsoveckan 

Kommer att äga rum vecka 34 med samma upplägg som var planerat v 4, men det 

kompletteras med aktiviteter anordnade av RTP.  

Jubileum 

Det är i år 100 år sedan stiftelsen Dalheimers donation bildades och 50 år sedan spaden 

sattes i jorden för byggandet av Dalheimers hus. Dessutom är det 30 år sedan Eldorado 

resurscenter byggde upp sin verksamhet.  

Dick Harrison är inbjuden 17 november 2022och Eldorado har bjudit in ett dansband för 

ett större evenemang med dans 16 november 2022. I övrigt har vi ännu ingen färdig plan.  

Förslag från delaktighetsrådet 

Bordläggs, då vi nyligen haft Workshop.  

§ 10 Förslag på ansökan om donationsmedel 
Presenterar ansökningshandlingen för donationsmedel. Vi kommer att ansöka om 

videokonferensutrustning till Dalheimerssalen, Hultbergssalen och det ligga 

mötesrummet som tillkommer när SRF flyttar ut från U1. Vi har äskat mycket pengar för 

evenemang, då det är bättre än inventarier med tanke på den kommande renoveringen.  

§ 11 Tillgänglighet 
15.15-15.20 

Återkoppling synpunkt på tillgänglighet utanför Dalheimers hus 

Muntligen har det inkommit ytterligare en synpunkt på möjligheten att parkera cykeln 

utanför Dalheimers hus. 

Det har ställts ett cykelställ vid entrén. Lösningen borde vara stolpar där cyklarna kan 

låsas fast.  

När man byggde om biblioteket så var det bestämt att ingen skulle röka utanför 

konferenslokalerna, men det förekommer trots det rökning utanför lokalerna.  
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Övrig tillgänglighet 

Bordläggs 

§ 12 Mötestider hösten 2022 
Föreslagna mötestider godkänns, men kan komma att ändras om det behövs utifrån 

nytillkomna ledamöters önskemål.  

§ 13 Händer i föreningarna 
Bordläggs 

§ 14 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

§ 15 Mötet avslutas 
 

 

 

 

 

 


