Dagordning Projektgruppsmöte 22 aug 2017
•

Moni Höglund
Anki Rauséus
Jan-Eric
Anna Fogel

•

Utse sekreterare
Anna Fogel
Anki leder mötet.

•

Anteckningar från föregående möte
Politikermedverkan.
Teckenspråkstolkning. Senaste 10 september behöver man anmäla behov av tolk. OBS!
Ändra datum till 15 sept, det är svårt med olika stoppdatum. Lägg till detta i formuläret.

•

Avstämning budget
Inga förändringar.

•

Avstämning arbetsgrupper:
o Invigning
Behövs förstärkning. Helena har kontaktat Kulturskolan för ev någon därifrån.
o Avslutning
Kl. 16-20 den 15 november. ”Mingel”.
Johanna Björk visar/guidar utställningen ”Jag tror jag vet” vid tre tillfällen under
kvällen. Avslutningsceremoni: Lars-Eric och Johanna inleder. Sedan poetry slam.
ABF arrangerar. Agneta Blom håller ett avslutningstal – med sikte mot 2018.
Programmet är klart. Budgeten kommer att användas. Arvode till artister (samt
teckenspråkstolk).
Ska föreningarna bjudas in att visa upp sig i samband med invigning/avslutning?
Projektgruppen tycker att man åtminstone i år får hålla sig till sina respektive
arrangemang, inget ordnat ”utställningsforum”.

o Marknadsföring
Setts några ggr under sommaren. Roll-ups. Programfolder. Halvoriginal där man
kan lägga in sitt eget arrangemang. Annons i Örebroar´n., ev även bussreklam.
Facebook och andra sociala media.
Kommunikationsplan från kommunen och från gruppen behöver synkroniseras.
Hur tillgängliggöra halvoriginalen? Bör finnas digitalt och även utskrivna
versioner på Rådhuset och Föreningarnas hus.
Utvärderingen behöver inte diskuteras i storgrupp, men ska
presenteras/informeras om.
Förslag till checklista – förberedelse och efterarbete. Frivillig att använda. Tips till
arrangörer.
Pressmeddelande. Vem sköter det?
Örebroveckan för mänskliga rättigheter – gruppen ifrågasätter namnet. Svårt på
sociala medier. Förslag ”MR-veckan Örebro”. Frågan behöver hållas levande.
Hur involvera fler personer under veckan? Hashtags? Hur skapa engagemang
bland örebroarna? Vi bör ha ett Instagramkonto.
o Skola, universitet
Idé: Pedagog Örebro – en sida om Örebroveckan för mänskliga rättigheter.
•

Olika förutsättningar för olika typer av aktörer?
Jan-Eric tycker att det finns ett värde att tydliggöra detta. Små föreningar kan få en känsla
av att vara obetydliga i jämförelse med ”jättarna”.
Moni kan också se faran i att vi väcker en problematik som inte finns.
Viktigt att ha teckenspråkstolk även på mindre arrangemang, ta med i bedömningen.
Viktigt hur vi tillsätter arbetsgrupper. Blanda små och stora föreningar. Ha en tydligare
tanke kring det framöver. Något att skriva in i organisationsplanen?

Kanske behöver tydliggöras, motivera olika aktörer på olika sätt? Målet är att göra
stormöten till mötesplats där nya samarbeten skapas.
Inget behöver formuleras.
•

Kulturinslag under Örebroveckan
Bara man kan motivera syftet med aktiviteten så är det inga problem med kulturinslag.
Så länge det kommer från arrangören själv så är det inga problem, mer problematiskt om
projektgruppen ”beställer” musikinslag. Det kan upplevas mer som att det konkurrerar ut
andra arrangemang.

•

Plocklåda till skolor, fortsätta diskussion från föregående möte
Inventera vad olika aktörer har för material. Punkt att ta upp till stormöte.
Pedagogiskt material, vad finns som vi kan erbjuda skolorna? Ett stöd till skolorna,
idélåda. Svenska kyrkan skulle t ex kunna låna ut kortlekar med MR-tema. Även
hänvisning till något som finns på nätet.
Koppling till pedagog Örebro.
Låta lista gå runt under stormötet.

•

Årsplanering och utvärdering
Informera på stormötet om att dokumenten läggs ut på hemsidan.
Checklistan ska också presenteras på stormötet, i samband med utvärderingen.

•

Punkter till dagordning stormöte 29 aug
Presentationsrunda.
Lokaler – vilka lokaler finns, för att tipsa dem som inte har hittat ännu.
Rapport från arbetsgrupper.
Plocklådor.
Kulturinslag – uppmuntra till det.
Kommande datum.

Kolla med Lotten om det går att sammanställa de arrangemang som finns i nuläget. Om
det inte går finns behov av att ta en runda där man får nämna vilka aktiviteter man
planerar. Som inspiration och öppning för samarbeten.
Utveckla hur man anmäler arrangemang – kan man istället ha ett inlogg till en sida så att
man kan arbeta med sitt arrangemang efter hand.
•

Övriga frågor
o Projektgrupp
Bör inte bytas ut helt. Hela gruppen ska (helst) inte bytas ut samtidigt.
Vill inte formalisera att vissa organisationer alltid ska finnas representerade.
Vilka vill vara kvar? Sätta max antal år för att få sitta i gruppen? (t ex 3-4 år).
Tydliggör vad som krävs för att kunna ingå i gruppen: man behöver kunna lägga
arbetstid (dagtid) på att gå på möten och ha möjlighet att lägga en del tid på att
planera. Lägga fram det som ett förslag inför nästa år? Behöver inte tas upp på
mötet i augusti.
Moni och Anki tycker det är bra om Anna och Lovisa tar fram ett förslag,
inventerar föreningslivet. Ta upp igen på nästa projektgruppsmöte.
Arbetsgrupperna. Man behöver vara åtminstone 5 personer. En sammankallande.
Förtydliga arbetsgruppernas uppdrag i organisationsplanen.

•

Nästa möte
fre 15 sept k. 9-11.

