
FSO Resurscenter Kalmar län

FSO STYRELSEMÖTE NR 1I2OI7
Onsdag 6 december 2017
Kl: 15.00
FSO Resurscenters lokaler
Nygatan 30 Kalmar

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Ame Hertzberg
Lena Jönsson
Sophie Eriksdotter Forsman
Walter Rydström
Christopher Harrysson tjänstg. ers. § 180-§ 187

Ej närvarande:
Christer Andersson har aviserat frånvaro
Clearry Ruisla har aviserat frånvaro
Hans Tedesjö har aviserat frånvaro
Krister Ekström har aviserat frånvaro

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Nils-Allan Edman kassör
Sara Cullin Rinaldo kanslichef

§ 171(1)

§ 172(2)

§ 173(3)

Besök och Postadress
Nygatan 30
39234 KALMAR

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033
Org.nr: 83 24 00-8757

Inbjudna
Inga inbjudna

Telefon: 0480-274 40 Fax 0480-274 64
E-postadress : hso.kalmarlan@telia. com
Hemsida: www.kalmar.hso. se

Mötets öppnande och upprop
Ordförande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.

Närvaro/frånvaro noterade s av sekreteraren Annelie Ol s son.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i § 182 Utbildning, § 185f. Motion samt

§ 185g. Medlemskap.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Arne Hertzberg och Walter Rydström.
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§ 174(4) Protokoll
Protokoll nr. 8 och 10: Redovisades och lades till handlingarna.

§ 175(5) Inkomna protokoll, externa
Protokoll från Kalmar kommuns tillgiinglighetsråd (KTR) finns att hämta på

nätet www.kalmar.se.

§ 176(6) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Ame informerade bl.a. om bygget på psykiatrisidan, det är stort. KLT:s bussar

har fortfarande en del problem med ljus och utrop. Utbildning görs ftir
chaufförerna.
Det riktade kursbidraget ändras ftirhoppningsvis inte första året.

§ l7l(7) Skrivelser för kännedom
Inga fanns

§ 178(8) Skrivelser för beslut
Inga fanns.

§ 179(9) Rapporter
a) Öppet möte om LSS på FSO 13 november: Maj Karlsson Socialutskottet

samtalade om LSS. Det var ett bra och uppskattat möte, där representanter från

flera föreningar deltog.
Se FSO:s hemsida där tidningsutklipp finns.

b) Uppsamlingsheat 13 november, minnesanteckningar frän alla träffarna:
Ordftrande Åke informerade att det var ett bra möte.

Föreningen VIS har gjort en skrivelse och skickat in angående skrir,tolkar.
Alla minnesanteckningar från träffama är utskickade, samt finns på FSO:s

hemsida.

§ 180(10) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Nils-Allan redogjorde ekonomin, ser positiv ut.

Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen.

Arne ställde frågan om att ha en kurs i datautbildning, eventuellt tillsammans
med PRO. Arne återkommer i iirendet.

Ordförande Åke informerade om mötet med Unionen att vissa brister finns,
utbildningar eller kurser kan bli aktuellt ftir styrelse och personal.
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§ 181(11) Personalfrägorl Kanslifrågor
a) Unionen januarimötet: Styrelsen beslutade attha ett planeringsmöte 24 jantari

med lunch kI.10 till ca 14.30. Styrelsen uppmanas att fylla på med frågor till
mötet.

Ordinarie styrelsemöte börjar kl. 1 5.00.

b) Kansliet julstängt: FSO:s kansli har stängt onsdag 20112 och öppnar åter

8 januari.

§ 182(12) Studier Konferenser
Regionförbundet inbj. Nationell konferens 17-18 april 2018: Eventuellt
deltar delar av styrelsen.

Utbildning: Förslag på utbildningar till styrelsen kom som styrelseutbildning
steg 1-3 (ABF) som eventuellt kan skräddarsys, funktionsutbildning,
styrelseutveckling och processutveckling i olika steg.

Ame utvecklar och lämnar ft)rslag till nästa styrelsemöte.

Övriga kurser:
a) Storytelling: Linköping, Jönköping, Kronoberg och Blekinge vill ha gemensam

kurs i storytelling. Ett tillfrlle r l-2 dagar. Ge mänsklig röst, vilka bilder man

använder. Är bra att utveckla ett samarbete, Sara arbetar vidare med det.

b) FSO medtemskonferenser 2018: Konferensemaär i april med bl.a. Mikael
Klein, valet och politikerna och oktober om anhörigfrågor.

Arne informerade om följande tvärkurser och möten 2018:

Årsmötesplanering steg 3: 27-28januari, Hotell Corallen Oskarshamn

Nyvalda styrelseledamöter steg 1: 28-29 april, Hotell Corallen Oskarshamn

Läsa ritningar: l4-I5 mars Hotell Corallen Oskarshamn

Hälsokurs: 5-6 mai Ädelfors Folkhögskola

Nyvalda styrelseledamöter steg 2: 29-30 september Hotell Corallen
Oskarshamn

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören i föreningen.

Kurser läggs också ut på FSO:s hemsida.
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§ 183(13) Flerlänsmöte2017
Länskonferens 15-16 november: Sara, Sophie och Nils-Allan deltog i
Stockholm. Bengt Westerberg pratade om LSS och assistansen, Lars Ohly om

sin syn på den svenska funktionshinderpolitiken och de viktiga
framtidsfrågoma.

Fem intressepolitiska områden kommer Funktionsrätt Sverige att arbeta med

under de två kommande åren:
o Arbete och tryggad forsörjning
o Jämlik hälsa och vard efter behov
o Bam, familj och fungerande utbildning
o Inkluderande samhällsstyrning
. Återupprätta LSS intentioner

Namnet Funktionsrätt har slagit igenom stort.

Valet 2018 handlar om funktionsrätt.

Vilken fråga är viktigast för ditt parti? den frågan har ställts till
riksdagspartiernas partisekreterare, inkomna svar publiceras på Funktionsrätt
Sveriges hemsida.

§ 184(14) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Pressmeddelande Välkommen ändring i

di skrimineringslagen.
o Funktionsrätt Sverige: Artikel, pressmed. Efterlängtad reformering av

socialförsäkringen.
o Funktionsrätt Sverige: Den grundläggande lärarutbildningen behöver också

forstärkas.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel.

o Funktionsrätt Sverige: Remiss Tillgång till upphovsrättsligt skyddat
material för personer med läsnedsättning.

o Funktionsrätt Sverige: Vi välkomnar #metoo.
o Funktionsrätt Sverige: Pressm. Våra medlemsft)rbund avgör

ordforandefrägan.
o Funktionsrätt Västmanland: Uppmanar Lars Ohly att avgä.

o Funktionsrätt Sverige: Remiss Vissa ft)rslag om personlig assistans.

o Funktionsrätt Sverige: Nyhetsbrev december.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Finansiering, subvention, prissättning av

läkemedel.

§ 185(15) Övriga frågor
a) Landstingsplan 2018-2020 synpunkter: Styrelsen avstår skriftliga synpunkter.

b) Lokal till årsmötet 2018: Styrelsen beslutade att det blir på folkhögskolan i
Oskarshamn.

c) Sammanställning av FSO:s enkät: Är utskickad till styrelsen.
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d)

e)

Planeringskalendern 2018: Styrelsen beslutade att godkänna giord
planeringskalender 2018, med viss justering om det behövs.

Samverkansavtal: Mimmi Hogland Blomkvist och FSO utformar ett

samverkansavtal.

Motion: Styrelsen beslutade att lämna ett förslag till årsmötet2}l9, att enbartha

ordinarie ledamöter i styrelsen.

Medlemskap: Informerades att FSO Resurscenter är medlem hos ADB Sydost.

( antidiskrimineringsbyrån )

Nästa möte
Nästa möte kommer att håltas: 2018-01-24 på FSO:s kansli

Planeringsmöte kl. 1 0.00
Ordinarie styrelsemöte kI.15.00

OBS!!! Glöm inte att anmäla näwarolfränvaro till mötet. Detta på grund av att vi
måste veta hur många som kommer, så vi blir beslutsmässiga.

g)

§ 186(16)

§ 187(17) Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen för medverkan under året, önskade alla
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR, och avslutade därefter mötet.

Sekreterare: Annelie Olsson


