FSO STYRELSEMÖTE NR 3 2017
Onsdag 8 mars
Kl: start kl 15.00, avslut kl 18.10
FSO Resurscenters lokal Gotland
Nygatan 30 Kalmar

Närvarande ledamöter:

Ej närvarande:

Christer Andersson ordf.

Anna‐Carin Birgersgård

Åke Ring
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Sophie Eriksdotter Forsman
Claes‐Göran Larsson
Walter Rydström
Arne Hertzberg
Monica Brinkenfeldt tj. görande ersättare (t o m § 15 b)
Hans Tedesjö

Kanslipersonal:

Inbjuden:

Sara Cullin Rinaldo, kanslichef och sekreterare
Nils‐Allan Edman, kassör
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§ 35 (1)

Mötets öppnande och upprop
Ordföranden förklarade mötet öppnat. Ett upprop gjordes och
sedan visades filmer om tryckskador på intiativ av Krister Ekström.
Uppdraget är korta instruktionsfilmer till både vårdpersonal och
brukare och är gjorda av länsgemensam ledning. De finns t ex på
Regionförbundets hemsida och snart 1177.se.

§ 36 (2)

Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen med tilläggen
• minnesanteckningar elöverkänsliga §15 e
• temadag rättighetslagstiftning § 15 f
• Claes‐Göran hade ”ingen rubrik” men under § 11 d

§ 37 (3)

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Arne Hertzberg och Claes‐Göran
Larsson.

§ 38 (4)

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll har ej justerats och arbetet fortsätter
med detta. Det sänds ut när det är färdigt.

§ 39 (5)

Inkomna protokoll, externa
Emmaboda kommunala tillgänglighetsråd 2017‐02‐13. Christer
hänvisar till hemsidor t ex kommunernas, för att läsa fler protokoll.

§ 40 (6)

FRKL, Funktionshinderrrådet i Kalmar län
a, Krister lämnar rapport från möte 17/2. Protokoll kommer.
Landstingstyrelsen verkar inte behandlat FSO´s lista med tio viktiga
frågor. Vi ska agera kraftigare då deras ”svävande” svar visar på att
de inte lagt ner många minuter på att sätta sig in i arbetet.
Åke ger förslag på att träffa politiker samt den som bereder frågan
åt politiker, för att diskutera listan. Åke och Krister får i uppdrag att
planera för möte och träffa presidiet innan nästa
funktionshinderråd för (förhoppningsvis) större påverkan.
Inga beslutsfattare från KLT var med på rådet.
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Krister har efter förfrågan hjälpt Lena Segerberg med konkreta
exempel då riksfärdstjänst ej fungerar. Dock har hon inte svarat till
dags datum.
Styrelsen enas i att om det blir diskussion om ”gratistrafik” för
pensionärer så ska funktionshinderrörelsen aktivt följa den. Det är
lika aktuellt för våra medlemmar då många har dålig ekonomi och
därför har svårare att ta sig ut i samhället.
Clearry informerar om sin Astma‐ och allergiföreningens
medlemmar som ofta exkluderas från kollektivtrafiken p g a
pälsdjur. Detta är ett arbete att föra fram till politikerna, kanske i en
skrivelse.
b, Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram och
kollektivtrafikstrategi. Styrelsen har tagit del av remissen. Det är
många sidor att läsa och för kort tid att begrunda. Det måste bli
bättring på att utskick kommer i rimlig tid till oss!
§ 41 (7)

Skrivelser för kännedom
Inga.

§ 42 (8)

Skrivelser för beslut
Inga.

§ 43 (9)

Rapporter
Inga.

§ 44(10)

Ekonomi
a, Ekonomisk rapport. Styrelsens medlemmar har fått utskickat de
ekonomiska rapporterna. Nils‐Allan visar det ekonomiska resultatet.
b, Beslut om revidering av 2016 års löner för anställda. Nils‐Allan
har skrivit ett förslag ang revidering på förra året enligt avtal på 2,2
%. Ordförande ger detta förslag till styrelsen: att belasta förra årets
budget för att kunna rätta till snedheter i löneläget. Beslut tas på
detta.
Två personer i styrelsen ska, efter årsmötet, ingå i en arbetsgrupp.
De ska i god tid procentuellt fördela personalens löner inför nästa
avtal, som är i april/maj.
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§ 45 (11)

Personal Kanslifrågor
a, Personalfrågor: kassörstjänsten. Nils‐Allan fortsätter sin tjänst
efter sommaren. Åke har arbetat med att titta på efterträdare för
att vi ska vara förberedda. Åke och Sara gör intervju när vi är i det
skedet.
b, Kanslifrågor: Cannon Buisness Center förvärvar Staples‐
Connets. Styrelsen har tagit emot informationen.
c, Byte av webbhotell, storstädning 24 och 31 mars. För kännedom
så tar Sara kontakt med annat webbhotell efter att ha undersökt
marknaden tillsammans med it‐ansvarig. Det har varit/är dålig
kvalité på e‐posten på Web10, som vi har i nuläget. Vi byter snarast.
Storstädning utförs inte på sommaren längre, utan sker under
verksamhet. Från detta utgångsläge så har Sara har bestämt med
Samhall när det är minst aktivitet på kansliet vilket är
fredagseftermiddagar.
d, Claes‐Göran meddelar att han tar bort sin tillagda punkt.

§ 46 (12)

Studier Konferenser
a, Övriga kurser. Arne berättar om årets kurser. De finns på
hemsidan med mer information under fliken kurser. Det är allas
ansvar att delge sin förening (och även andra) om vilka kurser som
erbjuds.
Sara informerar om ”Hjärnans mysterier” i Lorensbergskyrkan,
Kalmar den 5 april. Bl a en föreläsning av Ingmar Skoog, professor i
psykiatri om demens och om förebyggandet av demens.

§ 47 (13)

Flerlänsmöte 2017
I vår så är länskonferensen 16/5 och dagarna därefter är det
kongress och 75‐årsjubileum. Inbjudan har kommit. Styrelsen
funderar på vilka som är våra representanter till nästa styrelsemöte.

§ 48 (14)

Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och
styrelsen.

HSO Riks: Namninsamling folkhögskolornas verksamhet för personer med
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funktionsnedsättning

HSO Riks: Arbetet med LSS- ställningstagande kring centrala begrepp
HSO Riks: Pressmeddelande Riskerna med oförsäkrade läkemedel
HSO Riks: Remiss Metoder, kriterier för bedömning av prestation, kvalitet
HSO Riks: Remiss av betänkandet Saknad!
HSO Riks: Parallellutredning av LSS av Handikappförbunden
HSO Riks: Ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna
HSO Riks: Lansering av Funktionsrätt Sverige

§ 49 (15)

Övriga frågor
a, Inbjudan till Linköping 24 april. HSO Linköping bjuder in bl a
Kalmar län till samarbete den 24 april och sänt oss program för
dagen. Sara ska delta, någon mer? Anmälningstiden går ut 13 april,
så definitivt besked ges på styrelsemöte i april.
b, Lägesbeskrivning ”Funka för livet‐mässan” 3‐4 maj. Sara
meddelar att alla deltagande föreningar har betalat för sitt
bord/monter på föreningstorget. Styrelsen beslutar att vi ska ta
fram material som visar vad FSO verkar för. Vi får inte plats med
våra ej deltagande medlemsföreningars material (efter förfrågan).
c, Planering för ett första styrelsemöte på annan ort har påbörjats
av Hans och Sara. Förslagsvis 5 april, Hans kollar om
Handikappcentrum i Västervik är ledigt och återkommer.
e, Minnesanteckningar från Elöverkänsligas förening landstingsträff
i Västervik har kommit. Sara delar ut detta för läsning. Det är
komplettering till kompendiet styrelsen fick i vintras, med alla
anteckningar från träffarna.
f, FSO har tagit del av temadag Rättighetslagstiftning som HSO
Linköping ordnar den 30 mars. Välkommen med din anmälan till
Linköpings kansli.

§ 50 (16)

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas på FSO´s kansli, lokal Gotland ELLER
på Handikappscentrum, Västervik kl 15.00 2017‐04‐05.
Var god anmäl i tid!

§ 51 (17)
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Mötets avslutning

Ordföranden tackade alla för visat engagemang och avslutade
därefter mötet.

...............................................

..................................................

Christer Andersson

Sara Cullin Rinaldo

Ordförande

Sekreterare

................................................

..................................................

Arne Hertzberg

Claes‐Göran Larsson

Justerare

Justerare
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