Medlemmar i Saco-förbund
Sacorådet I Göteborgs Stad

Kom och delta under West Pride 8 – 12 juni!
Är du Sacomedlem och vill medverka till ett arbetsliv utan diskriminering och kränkningar så är du
välkommen att delta i våra Sacoaktiviteter under WEST Pride 2016. Det är viktigt för Saco och alla våra 22
förbund att tydligt ta ställning för ett arbetsliv där alla har rätt att mötas med respekt. På West Pride är det
HBTQ-frågor som står i fokus.

Som medlem i ett Sacoförbund kan du delta på flera olika sätt.
1. Gå på något av de två seminarier som arrangeras av Saco. Onsdagen den 8 juni kl 11.00 samt
fredagen den 10 juni kl 12.00, genomförs två seminarier som du som anställd i Göteborgs Stad kan
gå på under arbetstid. Se vår hemsida för anmälan. Anmälan (ctrl+klicka)
2. Kom och hälsa på i vårt Sacotält i Bältespännarparken. Som Saco-medlem får du en fin gåva om du
deltar i vår tävling.
3. Gå med i paraden söndagen den 12 juni. Saco kommer att ha en egen banderoll och förbunden
kommer också att på olika sätt markera sin närvaro. Vill du vara med så anmäl dig
www.saco.se/goteborg/kalender. Där finns också mer information.
4. Medverka i Sacotältet. Vi behöver frivilliga som bemannar vårt tält under festivaldagarna. Det finns
alltid något kommunombud på plats jämte andra, så du blir inte ensam. Om du är intresserad av att
delta så ta kontakt med någon av de kontaktpersoner som står nedan. Vi ställer inga krav på dig mer
än att du ska omfattas av demokratiska värderingar och vill verka för ett arbetsliv utan
diskriminering. Det du får av oss är en gemensam förträff onsdagen den 1 juni kl 16.30 -18.00 där vi
gemensamt diskutera HBTQ-frågor och vår medverkan i West Pride 2016. Som medverkande i vårt
Sacotält väljer man en eller flera halvdagar då man är på plats. För att undvika att vi blir alltför
många under en viss dag så finns ett schema för dagarna på sidan två i detta brev. Allt eftersom vi får
in anmälningar så uppdateras schemat. Ett uppdaterat schema finns på
www.saco.se/goteborg/kalender hittar du West Pride 2016. Där kan du se vilka pass där det behövs
medverkande.

Hoppas vi syns under West Pride 2016!
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Bemanningslist Saco-tält West Pride
Bältesspännarparken
Onsdag 8 juni 12.00 -16.30 Ansv.

Kl 16.30 - 22.00 Ansv:

Torsdag 9 juni
KL 12.00 -16.30 Ansv:

Kl 16.30 - 22.00 Ansv:

Fredag den 10 juni
KL 12.00 -16.30 Ansv. Gunnar Sasse

Kl 16.30 - 22.00 Ansv. Gunnar Sasse

Lördag den 11 juni
KL 12.00 -16.30 Ansv:

Kl 16.30 - 22.00 Ansv:

