
Minnesanteckningar Storgruppsmöte MR-dagar  
Tisdag 5 okt kl. 17.30 -19.00 

 

1. Inledning 
Caroline hälsade alla varmt välkomna till kvällens digifysiska möte, där några deltog via zoom och 
andra på plats i ABF:s lokaler. 

 

2. Aktuellt från projektgruppen och arbetsgrupper 
 

Invigningen  
• Daniel och Anna presenterade scenprogrammet, det blir musik, tal, intervjuer, nedstick hos 

föreningar och mycket mer. 
• Info till utställare – Det efterfrågades info till utställare kring tider m.m. Projektgruppen fick i 

uppdrag att återkomma med info. Se bilaga Info till utställare! 
• Föreningar kan tänka sig att bli intervjuade från scenen? Anmäl intresse till 

anna.orenius@medborgarskolan.se senast 11/10. 
 

Egna evenemang 
• Totalt har föreningarna anmält ett 20-tal egna evenemang. Webbanmälan är nu stängd. 

Vid ev. efteranmälan av egna evenemang – hör av er! Hela programmet finns nu upplagt 
på MR-dagarnas webbsida www.orebro.se/mr-dagar  

• Checka att alla uppgifter stämmer för era anmälda evenemang. Vid önskemål om 
eventuella ändringar så maila gärna direkt till Annika som är kommunikatör på kommunen 
och som finns med i projektgruppen annika.spector@orebro.se  alternativt till 
mrdagarorebro@gmail.com. Som arrangör är det viktigt att ni även meddelar alla 
eventuella senare ändringar eller inställda evenemang. Så att vi alltid har rätt info på 
webben. 

• Obs! Se bilaga med Info till arrangörer  

Fredsvandringen  
• Moni informerade om Fredvandringen söndag 24 okt som anordnas av Svenska Kyrkan i 

samarbete med ett antal föreningar.  Vi går under parollen "Tillsammans gör vi fred" och 
får inspiration av olika talare under vandringen. Start kl.12. 00 från Mikaelskyrkan. Innan 
vandringen blir de Fredsgudstjänst och lättare lunch. 
 

Kommunikation  
• Kommunikationsgruppen (Daniel och Gabriella) har kört kampanjen med intervjuer med 

föreningar på FB och Instagram. Dela, gilla och sprid gärna!  
• Material för spridning: Vi kommer skicka ut ett mail till alla när det finns 

affischer/nyckelband/reflexer/disktrasa att hämta. Troligtvis blir det i nästa vecka, 
affischerna i alla fall. Nyckelband/reflexer/disktrasa kommer troligen 18/10 

• Vi kommer börja trycka på kommunikationen nu när det närmar sig, pressmeddelande, 
Facebook, sponsring i sociala medier, mfl,.  
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• Det är även viktigt att alla föreningar/organisationer själva delar MR-dagarnas 
evenemang typ på FB i inlägg och sprider budskapet vidare i de kanaler som de har.  

 
 Påminnelser  

•         Julia påminde om att de föreningar som har önskat att teckenspråkstolkar bokas får 
ett mail med information om något tolkbolag antagit uppdraget. I mailet finns mer 
information om eventuellt förberedelsematerial som kan behöva skickas till tolkarna 
och vad som gäller vid ändrat eller inställt evenemang.  

•         Samverkansblanketter – Glöm inte att ladda ner från www.orebro.se/mr-dagar 
signera och skicka in. Gäller alla föreningar som är med och arrangerar MR-dagar! 
  

3.  Debattartikel 
Caroline skriver på en gemensam debattartikel som är tänkt att publiceras i anslutning till MR-
dagarna. Alla föreningar som är med och arrangerar kommer få artikeln mailad när den är klar med 
möjlighet att ställa sig bakom/skriva under debattartikeln.  
 

4.  Datum för utvärderingsmöte 
Vi bokade in utvärderingsmöte tisdag 9 nov kl. 17.30 – 19.00.  
Fysiskt på ABF eller digitalt via zoom. Kallelse skickas längre fram. 

 

5.  Avslut 
Nu laddar vi för årets MR-dagar, vi ses! 
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