Minnesanteckningar storgruppsmöte
Mänskliga Rättighetsdagar Örebro 2020
3 september, kl 17.30-19.30, digitalt via temas

Närvarande

Örebro Rättighetscenter
Svenska kyrkan
ABF Örebro Län
RF-SISU Örebro län
Humanisterna
Örebro kommun
Rädda barnen
Vivalla bibliotek
Synskadades riksförbund

1. Inledning

Caroline, Örebro rättighetscenter, hälsade alla välkomna till det digitala stormötet. Syftet med mötet
var att presentera och förankra projektgruppen förslag på hur MR-dagar 2020, framförallt den
gemensamma Vivalla-dagen, kan ställas om med hänsyn till Corona-läget. Samt att ge praktisk
information om genomförandet och stämma av behov och önskemål kring kommunikation och tryckt
infomaterial

2. Programmet som helhet och genomförande med hänsyn till Corona
•

20 oktober - Digital invigning
Caroline berättade att projektgruppen beslutat att inte genomföra Vivalla-dagen i fysisk form
med hänsyn till Corona. Vivalla-dagen lyfts istället upp och blir en gemensam digital invigning
som kommer livesändas med hjälp av ABF.

•

Övriga aktiviteter 20 - 24 oktober
När det gäller övriga aktiviteter under MR-dagarna är det varje förenings eget ansvar att vid
behov ställa om egna planerade evenemang under veckan, så att de kan genomföras på ett
säkert och Corona-anpassat sätt.

•

24 oktober - Fredsvandring
Åsa från Svenska kyrkan berättade att även den avslutande Fredsvandringen den 24 oktober
kommer att ställas om /anpassas med hänsyn till Corona.

3. Digital invigning den 20 oktober

Vivalla-dagen ställs om till en livesänd digital invigning som inleder MR-dagarna. Den digitala
invigningen kommer att livesändas med hjälp av ABF tisdag den 20 oktober.
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i samarbete med Örebro kommun.

Byggstenar i den Digitala invigningen är:
•
•
•

Konferencier som leder programmet
Invigningstal
Digital stafett

Inslag med medverkande föreningar i form av korta presentationer/filmer som visas digitalt i samband
med invigningen. Inslagen filmas i förväg med hjälp av Daniel från ABF.
•
•
•

Musik
Samtal med föreningar om vad som händer i veckan.
Digitala föreläsningar

De föreningar som anmält att de hade önskat genomföra en föreläsning den 20 oktober (tidigare
Vivalla-dagen) erbjuds att istället spela in föreläsningen i förväg med hjälp av Daniel på ABF.
Inspelade föreläsningar läggs sedan upp på webben så att intresserade kan ta del av dem digitalt. Alla
föreläsningar som spelas in får vara max 30 minuter (vilket motsvarar samma tid som om de hade
genomförts i Vivalla.
Praktisk info gällande inspelning
•

Digital stafett
Stafetten filmas och spelas in hos varje organisation. Vill ni vara med i den digitala stafetten kontakta Daniel direkt på daniel.johansson@abf.se eller telefon 010-206 69 78.

•

Föreläsning:
Inspelning av föreläsning sker hos ABF i ABF:s lokaler. Vill ni spela in en föreläsning –
kontakta Daniel direkt på daniel.johansson@abf.se eller telefon 010-206 69 78.

4. Hittills anmäla föreningar och evenemang

Projektgruppen kommer att kvalitetssäkra och ha dialog med alla föreningar för att bekräfta all info
kring era planerade aktiviteter. De föreningar som hittills anmält att de vill medverka under MR-dagar
2020 är:
Digital invigning 20 oktober:
Emmaus Åkvarn, Gemensam förening, Hjärnkoll, Humanisterna Örebro, RF-SISU Örebro län, Rädda
Barnen (?), Örebro lokalförening, Svenska Kyrkan, Sensus, Örebro bibliotek, Örebro kommun, Örebro
läns Parasportförbund, Örebro Rättighetscenter, Örebro Tjejjour.
Föreningar som anmält egna evenemang under MR-dagar 20-24 okt:
RF-SISU Örebro län, Rädda Barnen, Örebro lokalförening, Svenska Kyrkan, Verdandi Örebro krets,
Örebro bibliotek, Örebro Rättighetscenter,

5. Teckentolkning
•

Ambitionen är att alla inslag under den digitala invigningsdagen kommer att
teckentolkas alternativt textas. Lovisa, Örebro kommun tar med sig frågan.
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•
•

Det är viktigt att föreningar som har behov/önskemål av tolk till egna aktiviteter
anmäler /säger till om detta.
Det är i dagsläget brist på tolkar men vi ska göra vårt bästa för att försöka säkra tillgång till
tolkar. Troligen kommer själva tolkningen att spelas in i efterhand och klipps sedan in i de
förinspelade materialet i efterhand.

6. Påminnelse om Samstyckesblanketten

Projektgruppen påminner alla som ännu inte skickat in samtyckesblanketter att göra detta. Går bra att
scanna och maila in digitalt till mrdagarorebro@gmail.com

7. Kommunikation

Caroline berättade att projektgruppen har stöd av kommunikatör från Örebro kommun som deltar på
projektgruppens planeringsmöten. Ett gemensamt program för att synliggöra alla veckans aktiviteter
kommer att tas fram. Frågor som diskuterades var:
•

Vilka behov och önskemål finns kring kommunikation och tryckt informationsmaterial?
Alla föreningar utryckte önskemål av någon form av tryckt informationsmaterial. Det
underlättar vid spridning, blir mer visuellt och trevligt att ”sätta i händerna”. Formen spelar
mindre roll men förslag som nämndes var affisch, liten smidig folder eller ett kort. Viktigt att
kombinera med digital spridning. Projektgruppen tar med sig frågan.

•

Hur blir det med gemensam plattform, kommer allt att sändas /spridas från samma
plattform? Projektgruppen tar med sig frågan.

8. Viktiga datum framåt
•

Digitalt storgruppsmöte den 6 oktober kl 17.30 -19.00
Fokus för storgruppsmötet blir kommunikation, spridning och att nå ut med vårt program!

•

Utvärderingsmöte - Boka in 3 november kl 17.30
Det vore trevligt med ett utvärderingsmöte där vi kan träffas fysiskt och äta tillsammans på
Föreningarnas Hus. Självklart med social distans.
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