Minnesanteckningar stormöte 30 januari 2018
Närvarande: Humanisterna Örebro, SRF, Örebro Rättighetscenter, Örebro bibliotek, Svenska
föreningen för Falun Dafa, Örebro kommunfullmäktige, Örebro filmförening/live at heart,
Studieförbundet vuxenskolan, Örebro kommun, Verdandi, Örebro tjejjour, Örebro pastorat
Nicolai församling, Hyresgästföreningen

•

Presentationsrunda

•

Arbetsgrupper och organisationsmodell
Organisationsmodellen från förra året är reviderad för att tydliggöra civila samhällets roll i
Örebroveckan för mänskliga rättigheter.
På utvärderingen i december kom det tydligt fram att fler arbetsgrupper behövs. Vi
behöver också kunna kommunicera enkelt mellan arbetsgrupperna. Arbetsgrupperna
väljer vi utifrån behov.
Dessa arbetsgrupper talade vi om:
Programgrupp, samordningsgrupp? Ska vi ha det?
Invigningsgrupp – Ska vi ha tema kring en av artiklarna på invigningen? Nya deltagare:
Maria Hellström
Avslutningsgrupp - poetry slam på torget eller fackeltåg? Till exempel.
Lokalgrupp – nya deltagare: Fredrik från Humanisterna i Örebro, Roger SRF, Fredrik
från SRF. Det vore bra om någon från föreningsrådet skulle kunna vara med i denna
grupp.
Marknadsföringsgrupp – Lotten B kommunen, Veronica tjejjouren,
Kännedomsgrupp –
Skolgruppen – nya deltagare: Helena Y, Gunilla, Tommy, Petra K, Malin
rättighetscentrum
Projektgrupp – Moni, Petra, Helena A, Tommy
Grupperna bestämmer vem i gruppen som ska vara sammankallande.
Det behövs fler personer i arbetsgrupperna!
Tillgänglighetsgrupp stormötet bestämde att en tydlig checklista är det redskap vi ska
använda oss av. Projektgruppen tar tag i detta
Uppmaning: prata med kollegor om att delta i arbetsgrupperna

•

•

Förslag på arbetssätt
Dialog och kommunikation mellan arbetsgrupperna skulle göra arbetet mera transparant
och effektivt. Ett förslag är att ta upp budget tidigt i gruppen så att den hålls. Det är
viktigt att rapportera kontinuerligt till projektgruppen. Arbetsgruppen driver sina grupper.
Datum för veckan.
Nu ligger Örebroveckan i v 46.
På stormötet bestämdes att flytta till veckan med FN-dagen den 24 okt v 43. Styrgruppen
var delaktiga i beslutet.
Skolorna behöver vardagar.
Det bestämdes att veckan ska inledas den 20 och avslutas 25 oktober.

•

Namnbyte?
Mänskliga rättighetsveckan
Veckan för mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter i Örebro
Diskussionen kring detta fortsätter.
Budget
140 000 kr
Förslag: arbetsgrupperna tar reda på vad de vill göra och söker pengar från
projektgruppen.
Tolkbudget: studieförbund har möjlighet att söka pengar själva för tolkning. De stora
förbunden kanske kan hitta tolkpengar på annat håll. Kommunen kommer att prioritera
de små föreningarna och syntolkning.
Trello – digital anslagstavla. Förslag att vi ska använda trello i vår kommunikation för
Örebroveckan.
Här kan alla arbetsgrupper lägga in sina minnesanteckningar, ställa frågor till andra
arbetsgrupper, göra checklistor etc.
Alla som är medlemmar i trellogruppen kan se varandras arbete. Ett lätt sätt att
kommunicera mellan oss.
Hur fungerar denna för synskadade? Fredrik och Roger kollar.
Facebook-sidan används hela året.

