FSO Resurscenter Kalmar län

FSO STYRELSEMÖTE NR 6 2017
Onsdag 7 jluni2017

Kl:

15.00
FSO Resurscenters lokaler
Nygatan 30 Kalmar

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg
Krister Ekström

Ej närvarande:
Christer Andersson har aviserat frånvaro
Clearry Ruisla har aviserat frånvaro
Hans Tedesjö har aviserat frånvaro
Christopher Harrysson ers. har aviserat frånvaro

Lena Jönsson
Sophie Eriksdotter Forsman

Walter Rydström
Claes-Göran Larsson tjänstgörande ers.

Inbjudna

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

§ 86(1)

Inga inbjudna

Mötets öppnande och upprop
Ordförande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.
Därefter förrättades upprop av sekreteraren Annelie Olsson.
Styrelseledamot Sophie Eriksdotter Forsman gratulerades på sin höSidsdag med
ett presentkort från styrelsen.

§ 87(2)

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §92 Appar, och §93 Studiekommitt6n.

§ 88(3)

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: ArneHertzberg och Sophie Eriksdotter Forsman

Besök och Postadress

Nygatan 30
39234 KALMAR

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033

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

Org.nr:

Hemsida: www.kalmar.hso.

83 24 00-8757
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§

89(4)

Protokoll
Protokoll nr. 5 föredrogs och lades till handlingarna.

§

90(5)

Inkomna protokoll, externa
Västervik kommun Rådet för fu nktionshinderfrågor anteckn ingar 2017 -05 -12
finns på nätet.
Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på
nätet www.kalmar.se.

§

91(6)

FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Rapport från mötet 19 maj: Krister informerade att renoveringen av
behandlingsbassängen i Oskarshamn påbörjas inte i år utan nästa år istället.
Det är stort tryck på användning av bassängerna. Landstinget kommer att
fortsätta att driva tre behandlingsbassänger som finns i
Oskarshamn, Västervik och Vimmerby.

Irna

Segerberg var ej närvarande, men

vill själv informera om KLT:s regler

och rutiner.
Ett nytt avtal kommer i mitten på augusti.
En högre närvaro från KLT efterlystes av FSO:s representant till
Funktionshinderrådets sammanträden.
Diskussion uppstod om KLT. Bl.a. att ev. trycka på via tidningar.

Krister fick uppdraget av FSO:s styrelse att till nästa styrelsemöte, sammanföra
en skrivelse om olika situationer som har uppstått vid resor, för att skicka in till
Landstingsstyrelsen.
Försäkringskassans representant kunde ej svara tillfredsställande om

rehabilitering utomlands.
Angående FSO:s skrivelse "10 punkter" har inget formellt svar inkommit.

PKN vill att en ny skrivelse görs från FSO angående avgifter för vård,
hjälpmedel m.m. i länets kommuner. Där man specificerar vilka avgifter det
gäller.
§

92(7)

Skrivelser fiir kännedom
Appar: Nka har ett forskningsprojekt där de arbetar med att utvärdera olika
appar till telefoner, som kan vara till nytta för anhöriga som stödjer eller hjälper
en äldre person.

Ett urval av apparna har giorts, och en önskan om att sätta samman två
fokusgrupper med anhöriga till äldre som kan komma med synpunkter på
apparna.

Man bör ha grundkunskaper i att använda smartphone och internet och man
träffas vid två rillfällen.
Ledamöterna Sophie och Irna deltar.
Rapport kommer längre fram.
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§

93(8)

Skrivelser för beslut
Studiekommitt6n: Arne informerade att medlen till alla 33 föreningar har
betalats ut av Landstinget först, sen av Regionförbundet och tillbaka till
Landstinget igen. L,2 miljoner betalas ut.
Ska pengarna betalas ut på annat sätt? vem ska handha pengarna?
Styrelsen beslutade att utse en gupp med Christer, Ake, Arne att göra
en skrivelse.
Mer information på nästa styrelsemöte 23 augusti.

§

94(9)
a)

Rapporter
Rapport från Linköping24 april: Sara och Nils-Allan deltog och informerade
att det var en bra dag. l,okalen var i Linköpings gamla brandstation där 39
föreningar fanns. Anställda i projekt blir ofta kvar, politiker utbildades hur det är
att ha en funktionsnedsättning, ett arbetskooperativ med funktionsnedsatta fanns
som lotsade människor rätt på sjukhuset.
Nästa länsträff är 2L,26 september och 6 oktober.

b)

Information om Bunktionsrätt Sverige: Ny ordförande är Lars Ohly.
Ny logga är gjord, och FSO har fått förslag på ny logga, Funktionsrätt Kalmar
Diskussion uppstod att Funktionsrätt Kalmar län var bättre.
Beslut är ej tagit i ärendet.

§

95(10)
a)

Ekonomi
Ekonomisk rapport: Nils-Allan redogjorde om ekonomin att det ser positivt ut.
Rapporter är utskickade

§96(11)
a)

till

styrelsen.

PersonalfrilgorlKanslifrågor
Kanslifrågor: Kansliets öppettider: Vilka möjligheter finns? Beslut kommer
längre fram i ärendet.
Kansliet har semesterstängt fr.o.m. l0l7

§

97(12)
a)

-lll8

(v.28-v.32)

Studier Konferenser
Utbildning i facebook: Kurs i Sociala medier, mobilt, datorn alla är inte
lika. Var, när, antal tillfällen och kostnad? Arne undersöker vidare.
Mer information kommer längre fram.

Övriga kurser: Arne informerade om följande tänkta kurser:
Söka fonder,läsa ritningar 7-8 oktober Oskarshamn, Hotell Post
Id6 och samverkanskurs och möten 25-26 november Oskarshamn,
Hotell Corallen.

iW.

Nyvalda styrelsemöte steg 2,28-29 oktober Oskarshamn, Hotell Post (ifall
bidraget räcker till).
FSO medlemskonferens

till

hösten, forslag

till

ämne diskuterades t.ex.

anhörigfrågor.

Möten:
Arbetsgruppen 28 oktober Oskarshamn, Hotell Ett

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören i föreningen.
Kurser läggs också ut på FSO:s hemsida.

§98(13)

Flerlänsmöte20l7
Inget fanns

§

99(14)

Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och sfyrelsen
o HSO Riks: Remiss Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet.
o HSO Riks: Remiss Redovisning av ett regeringsuppdrag, kuratorer inom
hälso- och sjukvården.

o Institutet För Medicinsk Rätt: seminariedagar 12-l3lL0 Stockholm.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel i DS, Klarar Sverige att axla rollen
som föregångsland?

o Funktionsrätt
o Funktionsrätt
o Funktionsrätt
. Funktionsrätt

Sverige:
Sverige:
Sverige:
Sverige:

Debattartikel i DS, t.SS och personlig assistans.
Bättre skydd mot diskriminering.
Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk.
Välfärdutredningens slutbetänkande Kvalitet i

välfärden.

o Funktionsrätt

Sverige: Remiss Förslag om införande av tre fjärdedels nivå
för närståendepenning.

§

100(15) Övriga frågor

a)

Verksamhetsplanen: Ordförande Åke har giort ett förslag till verksamhetsplan.
Styrelsen beslutade att synpunkter av styrelsen skickas
på nästa styrelsemöte den 23 augusti.

b)

till kansliet och redovisas

Styrelsemöte i norra länet: Claes-Göran ansåg att man kan alternera
styrelsemötena mellan Kalmar, Oskarshamn och Västervik.
Diskussion uppstod, behöver vi ha Ll, möten om året och var?
Ett förslag tas fram till nästa styrelsemöte om antalet styrelsemöten och var.

Hans har meddelar att styrelsemötet 13 september är bokat i Yästervik.

")

Landstingslistan uppdaterad: Landstingslistan är uppdaterad, och inskickad
till landstinget för vidare utskick till hälsocentralerna.

§

101(16)

Nästa möte
Nästa möte kommer att håIlas: 2017-08-23 på FSO:s kansli kI.15.00.

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

§

102(17)

Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen för medverkan, önskade en trevlig sommar och
avslutade därefter mötet.

M/: rhz*

dförande: Åke

Ring

/

Sekreterare: Annelie Olsson

