Välkommen till Ordförandemötet den 18 september i
Nyköping
Med anledning av att vi i avtalet med Region Sörmland har ett
fokusområde
” Att under avtalsperioden stödja medlemsföreningarna till att
öka inkluderingen av personer med utländsk bakgrund inom
funktionshindersrörelsen”
Som gäst på ordförandemötet har vi Marco Venegas från
Nyköpings kommun. Han har jobbat ett antal år med
integrationsfrågor och kan dessa frågor bra.
Målsättningen är att diskutera hur vi gå kan gå tillväga för att
till stånd ett samarbete med invandrarföreningarna.
Välkomna,
Funktionsrätt Sörmland
Marco Venegas
Jag har jobbat ett antal år med
integrationsfrågor i ett invandrartätt
bostadsområde i Nyköping, nämligen Brandkärr.
Genom mitt sociala arbete har jag kommit i
kontakt med olika invandrargrupper som bor i
Nyköping.
Det viktigaste för mig är att alltid visa respekt
för de grupper man träffar, och vara tydlig med det man vill
åstadkomma. Att ta kontakt med invandrargrupper i sig är inte
så svårt. Det svåra är att skapa långvariga kontakter och
förtroende hos grupperna. Det vill säga att man ska planera för
ett långsiktigt arbete.
Jag tror att aktuella föreningar behöver tid för att förstå vad
man är ute efter. I många länder i världen finns inte den här
sortens hjälp eller guidning att få och därför kan vara lite svårt
att relatera till.
På ett år är det skäligt att tro att man hinner med att skapa
kontakter och förtroende hos invandrargrupper och skapa en
plattform för framtida samarbete.

Eskilstuna 2019-09-09

Kallelse till Ordförandemöte
Funktionsrätt Sörmland
Tid

Onsdagen den 18 september, 2019, kl.
18.00 - 20.30
Kaffe serveras från kl 17.15

Plats

Handikappalliansen i Nyköping

Anmäl dig på hemsidan, att du kommer eller inte,
senast den 16 september samt om du behöver
specialkost.

Förslag till Dagordning
§§

12 – 11

§ 12.

Mötets öppnande

§ 13.

Ombudsupprop/Deltagarlista

§ 14.

Godkännande av dagordning

§ 15.

Val av två justerare

§ 16.

Anmälan av föregående protokoll

§ 17.

Rapporter / Information
A) Ekonomirapport
B) Övriga rapporter

§ 18.

Verksamheten/Intressepolitiskt arbete
A)

Projekt – Tillgäng natur

§ 19.

Nya medlemmar

§ 19.

Frågeställningar/uppdrag från föreningarna

§ 20.

Övriga frågor

§ 21.

Nästa ordförandemöten, blir onsdagen den
den 20 november, 2019, plats meddelas senare

§ 22.

Avslutning

VÄLKOMMEN!

Helge Andersson
Ordförande
Förenings uppgifter: E-post: kansli@hsod.se eller telefon
016-13 87 90.
FRS ordförandemöte 2019918,gb

