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Örebroveckan för mänskliga rättigheter 2017 
Stormöte 10 oktober 
 
Närvarande:  
Anna Fogel, Örebro kommun 
Lovisa Strand, Örebro kommun 
Tommy Krångh, Örebro kommun 
Jan Zetterqvist (S), Örebro kommun 
Petra Klawatsch, Familjehemsmöten 
Johanna Björck, Örebro läns museum 
Veronica Bäcklin, Örebro tjejjour 
Helena Astvald, Örebro Föreningsråd 
Zlata Catic, SIMON 
Maria Lindborg, Partnerskap Örebro, Örebro kommun 
Sara Andersson, Örebro kommun 
Jeanette Ohlsson, Studieförbundet vuxenskolan 
Fredrik Sterner, Synskadades riksförbund 
Moni Höglund, Nikolai församling, Svenska kyrkan 
Linda Eriksson, Teckenbro AB, projektet Dövas kulturarv 
Andrea Nilsson, Hyresgästföreningen 
Ankie Rauséus, Örebro Föreningsråd 
Sven-Göran Wetterberg, Örebro kommun 
Julia Leandersson, Örebro Rättighetscenter 
Kenny Åkesson, Servicecenter Örebro kommun 
Petra Elb, Örebro Rättighetscenter  
Roger Alexandersson, Synskadades riksförbund 
Ove Nilsson, Synskadades riksförbund 
Alexandra Royal, Mo Gård folkhögskola 
Ingrid Pincus, UN Women Örebro 
Sadia Dost, UN Women Örebro 
Ulf Södersten (M), Örebro kommun 
Agneta Blom (S), Örebro kommun  
Merja Polet, Örebro kommun 
Åsa Nausner, Svenska Kyrkan 
 
Presentationsrunda 
Mötet inleds med en presentationsrunda. 
 
Koordinatorer 
Information om att Tommy Krångh tar över som koordinator för 
Örebroveckan för mänskliga rättigheter, tillsammans med Lovisa Strand, under 
Anna Fogels föräldraledighet (dec 2017- sept 2018). Kontaktuppgifter:   
 
Tommy Krångh 
Utvecklingsledare teckenspråk 



019-21 69 53 
tommy.krangh@orebro.se 
 
Kontaktuppgifterna finns även på www.orebro.se/orebroveckan.  
 
Rapporter från arbetsgrupperna 
Marknadsföringsgruppen 
Programmet skickas på tryck den 11 oktober. Den 23 oktober finns möjlighet 
att hämta programmet på Föreningarnas hus. 2000 ex kommer att tryckas upp, 
vi får hjälpas åt med att sprida och fördela dem på olika platser i Örebro.  
 
50 affischer trycks i A4-format. Där finns hänvisning till var man hittar 
information om programmet samt inbjudan till invigningen. Det finns mallar 
för affischer att skriva ut (se www.orebro.se/orebroveckan) där man kan skriva 
in information om sina egna evenemang. Det kommer att finnas 50 st. 
färdigutskrivna i A3-format.  

 
Bussreklam under v. 45.  
Annonsering i Örebroar´n v. 45.  
Reklam på Facebook under vecka 44-45.  
Glöm inte att själva göra reklam för era evenemang. Se till att kontakta 
Facebookgruppen för att lägga in evenemangen på 
sidan www.facebook.se/orebroveckan. Du kan antingen mejla till någon av 
koordinatorerna eller direkt via messengerfunktionen på Facebooksidan. Det 
räcker att skicka länken till ditt Facebook-event. Just nu är det bara ett fåtal 
evenemang på sidan – så hör av er! Behöver ni hjälp med att skapa Facebook-
event får ni också gärna kontakta en koordinator.  
 
Vi behöver hjälpas åt med att sprida information om veckan på alla 
upptänkliga sätt.  
 
Invigningsgruppen 
Invigning den 11 november kl. 13 på Krämaren.  
Boris René kommer att inleda.  
Målgruppen är framförallt barnfamiljer.  
 
Banderoller/ordensband kommer att köpas in. Tanken är att de som är 
ambassadörer kan ha dem på sig för att synas.  
 
Den som vill ställa ut eller vara ambassadör är välkommen att höra av sig till 
någon i invigningsgruppen:  
Tommy: tommy.krangh@orebro.se 
Helena: ordforande@orebroforeningsrad.se 
Zlata: simonorebro@telia.com  
 
Avslutningsgruppen 
Avslutning på Örebro läns museum. Summering av veckan och ett avstamp 
inför nästa år.  
 
Visningar av utställning kommer att hållas kl. 16, 17 och 18. Kl. 18:30 kommer 
en estradpoet att uppträda. Avslutningstal av Agneta Blom.  
 
Mingel under kvällen fram till kl. 20:00 när muséet stänger.  
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Ett mejl kommer att skickas ut med fråga om vilka föreningar som vill 
förbereda sig en lite smula för att inleda ett ”gruppsamtal” om veckan. För att 
summera och kommentera årets Örebrovecka. 
 
Skola-universitet 
Information om Örebroveckan har skickats ut via Pedagog Örebro.  
 
Petra Klawatsh och Anna Fogel har träffat ledningsgrupperna inom kommunal 
skola, både förskola-skola och gymnasie-vuxenutbildning och ett 
informationsbrev har skickats ut från förvaltningscheferna till förskolechefer 
och rektorer.  
 
Gruppen har fått kontaktpersoner från lärarkåren samt elevråd inom 
gymnasiet, kontakter som framförallt kommer att användas som referenser och 
stöd i planeringen inför 2018.  
 
Samarbete med Fellingsbro folkhögskola. Elever kommer att tolka några av 
programpunkterna. De kommer också att delta under veckan som deltagare vid 
olika seminarier, som en del av sin utbildning. Mo Gårds folkhögskola kommer 
också att vara med.  
 
Projektgrupp 
Projektgruppen har diskuterat olika frågor som t ex hur vi bör förhålla oss till 
sponsorer och hur vi kan uppmuntra fler möten mellan föreningar i samband 
med stormöten. Man har också gjort budgetjusteringar utifrån behov som 
flaggats upp från arbetsgrupperna.  
 
Budget 
Några revideringar har gjorts av projektgruppen.  
 
Budgeten omfattar 140 tkr totalt.  
 
I nuläget ser fördelningen ut enligt följande: 
Marknadsföring 44 tkr 
Teckenspråkstolkning 30 tkr 
Invigning 45 tkr 
Avslutning 10 tkr 
Oförutsedda utgifter 2 tkr 
Utvärdering med mys + fika stormöten 9 tkr 
 
Lokaler 
Uppmaning att tänka på tillgängligheten i lokalerna, att så långt som möjligt 
vara tillgängliga för alla.  
 
Information om fototävling och kommunens instagramkonto 
Senast den 9 november kl. 12 hashtagar man en bild med #orebroveckan, för 
att vara vara med i tävlingen. Bilden ska vara ett uttryck för eller föreställa 
något som man tycker representerar mänskliga rättigheter.  
 
För att vara med i tävlingen lägger man till hashtagen:  
#orebroveckan. Tänk på att bara öppna konton fungerar för att delta i 
tävlingen. Har du ett privat konto syns bilden bara för de som följer dig.  
 
Instagramkontots namn: manskligarattigheter_orebro 
 



10 bilder väljs ut och ställs ut på Krämaren under Örebroveckan för mänskliga 
rättigheter. Den som vill kan sedan rösta på sin favorit och när veckan är slut 
koras en vinnare. Vinnarens bild kommer att hängas upp på en offentlig plats. 
Mer info kommer.  
 
Sprid gärna information om tävlingen!  
 
Tips angående filmer/teasers 
Uppmuntran att göra små reklamfilmer/teasers på ungefär en minut.   
 
Exempelfilm med Agneta Blom som nu finns på Facebook-
sidan: https://www.youtube.com/watch?v=KnhCP3P8qaA  
 
Spela gärna in egna filmer där ni berättar om era arrangemang. Kan ni texta 
själva så är det bra, annars kan Tommy hjälpa till med det. Servicecenter hjälper 
till med översättning till svenskt teckenspråk.  
 
Skicka filmen till: tommy.krangh@orebro.se så ser han till att det läggs ut på 
Facebook.  
 
Teckenspråkstolkning 
Alla arrangörer som önskat teckenspråkstolkning kommer att få det.  
 
Teckenspråkstolkarna kontaktar arrangörerna inför evenemanget så att man 
har möjlighet att prata ihop sig om innehåll och förutsättningar inför 
uppdraget.  
 
Syn- och skrivtolkning kommer att erbjudas vid invigning och avslutning.  
 
Representanter från Synskadades riksförbund påtalar bristen på syntolkning 
under Örebroveckan. Lovisa Strand bekräftar att det är en brist och att vi har 
som ambition om att bli bättre på detta kommande år. Det behövs dock mer 
ekonomiska resurser för att kunna erbjuda fler tolkar.  
 
Intresse för kick-off för arrangörer v. 45 
Koordinatorerna ställer frågan till gruppen om det finns intresse för att ses 
innan Örebroveckan drar igång för att prata ihop sig, umgås och ladda. 
Synpunkter som kommer upp är att det är en bra idé men lite för nära i tid för 
att det ska vara realistiskt att alla berörda kan. En idé att ta med sig till nästa år 
och planera in med bättre framförhållning  
 
Vi bestämmer att den som vill är välkommen att ses i Föreningarnas hus, 
caféet, kl. 16-18 den 6 november.  
  
Övrigt 
Åsa Nausner lyfte frågan om vi ibland skulle samlas i fredsaktiviteter. Att synas 
ut på gator och torg vid olika tillfällen. Vi kommer att fortsätta att prata om 
detta på utvärderingen. 
 
Utvärdering – Lovisa/Anna/Tommy kommer att skicka ut utvärderingen i 
närheten av veckan och svaren kommer att ligga till grund för 
utvärderingsmötet den 4 dec kl 16-19 i representationsvåningen i Rådhuset. 
Tänk på att spara ner utvärderingen på den egna datorn – för att sen sända iväg 
den till Lovisa/Tommy. Om detta inte görs försvinner den text som skrivits in. 
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Antecknat av,  
 
Anna Fogel  
Samordnare civila samhället  
Örebro kommun   
anna.fogel@orebro.se 
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• Presentationsrunda
• Koordinatorer
• Rapport från arbetsgrupper

• Marknadsföringsgruppen
• Invigningsgruppen
• Avslutningsgruppen
• Skolor-universitet
• Projektgruppen

• Budget
• Lokaler och tillgänglighet
FIKA
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• Information om fototävling och kommunens 
instagramkonton

• Tips för filmer/teasers
Exempel: https://www.youtube.com/watch?v=KnhCP3P8qaA

• Teckenspråkstolkning
• Intresse för kick-off för arrangörer v.45?
• Övriga frågor
• Kommande datum

• 4 december – utvärdering
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Kontaktuppgifter Örebro kommun

Lovisa Strand
Strateg mänskliga rättigheter
019-2112 09
lovisa.strand@orebro.se 

Tommy Krångh
Utvecklingsledare teckenspråk
019-21 69 53
tommy.krangh@orebro.se

Anna Fogel (föräldraledig dec 2017-sept 2018)
Samordnare civila samhället
019-21 18 78
anna.fogel@orebro.se
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