
 
 

 
 
 
 
FSO STYRELSEMÖTE NR 1 2017 
Onsdag 11 januari 
Kl: 15.00-18.00 
FSO Resurscenters lokaler  
Nygatan 30 Kalmar 
 
     
Närvarande:             Ej närvarande: 
Christer Andersson ordf.             Hans Tedesjö har aviserat frånvaro 
Arne Hertzberg             Anna-Carin Birgersgård har aviserat frånvaro                                            
Krister Ekström             Claes-Göran Larsson har aviserat frånvaro 
Sophie Eriksdotter Forsman             Åke Ring har aviserat frånvaro 
Walter Rydström             Clearry Ruisla ers. har aviserat frånvaro 
Monika Brinkenfeldt  tjänstgörande ers.               Lena Jönsson ers. har aviserat frånvaro 
            
            
             
                                           
                                       
                 
Kansliet:               Inbjuden: Inga inbjudna                                                        
Annelie Olsson sekreterare            
Nils-Allan Edman kassör            
Sara Cullin Rinaldo kanslichef             
 
     
 
 
 
§ 1(1) Mötets öppnande och upprop  

Ordförande Christer Andersson hälsade styrelsen välkomna till årets första styrelsemöte 
och förklarade mötet öppnat.  
Därefter förrättades upprop av sekreteraren. 
 

  
§ 2(2) Dagordningen 
                      Dagordningen godkändes med tillägg i §15e. Ändrad frekvens på hörselslingor, 
   §15f. Utvecklingsrådet, §15g. Möte med föreningen ÅSS, Landstinget och FSO.  
   
 
§ 3(3) Val av protokolljusterare 
                     Till protokolljusterare valdes: Sophie Eriksdotter Forsman och Walter Rydström. 
 
 
 



 
 

§ 4(4) Protokoll 
Protokoll nr 11 föredrogs och tillägg i Ej närvarande att Clearry Ruisla hade anmält 
frånvaro. Rättelse i §179i. Reumatikerna står bakom skrivelsen med 10 punkter inte 
DHR. Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 
 
§ 5(5) Inkomna protokoll, externa  

 Nybro kommun Funktionshinderrådets protokoll 12/4, 27/9, 6/12-2016. 
 Västervik kommun Rådet för funktionshinderfrågor ant. 2016-12-06 med bilagor. 
 Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på nätet 

www.kalmar.se. 
 
 
§ 6(6)  FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län 
             Protokoll 2016-12-05.  
 
 Diskussion uppstod om att ett policydokument angående funktionshinderpolitiskt 
 program bör finnas, FSO:s representant i rådet fick uppgiften att lyfta frågan på nästa 
 möte med Funktionshinderrådet, samt att ställa frågan vad har hänt med skrivelsen 
  "10 punkter". 
        
 
§ 7(7) Skrivelser för kännedom 

 Inga fanns. 
            

 
 § 8(8) Skrivelser för beslut 

 Inga fanns. 
 
 
§ 9(9) Rapporter 

a)  Rapport möte 12/12 Funka för livet mässan och projektmöte 7 feb:    
 Ordförande Christer, Anna-Carin, Krister och Sara deltog på mötet, och representant 

från mässföretaget var Maria Johansson. 
 
 Kontraktet är nu påskrivet och klart mellan FSO och mässföretaget. 
 17 föreningar har anmält att delta. Föreningarna kommer enligt styrelsen att faktureras 

snarast tillsammans med en broschyr, samt en blankett att söka bidrag för 
föreningsarrangemang hos landstinget (en tredjedel av kostnaden kan sökas) 

 För med information om bidraget kontakta Jonas Lundgren på tel. 0480-841 92 eller 
 mejla jonasl@ltkalmar.se 
 
 Lista på deltagande föreningar delades ut till styrelsen. 
 Bilaga 1. 
   
 Ritning på hur det kommer att se ut på mässan finns uppsatt på väggen utanför FSO:s 

kansli. 
 
 7 februari är det projektmöte på FSO kl.13.00, en första träff med föreningarna 

som är anmälda och arrangörerna samt FSO. 
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 På f.m är det i Stadshuset med föreläsare. 
 Monika anmäler att hon kan hjälpa till om behovet finns.  
   
b) Rapport angående skrivelse till fastighetsförvaltningen: Inga svar har erhållits på 

skrivna mejl från FSO. 
 
 Diskussion uppstod hur vi ska gå vidare i ärendet. Nils-Allan och Sara fick uppgiften att 

kontakta försäkringsbolaget hur vi ska göra. 
  
c)  Rapport flerlänsmöte 18-19 oktober: Rapportering klargjord. 
 
 Arne informerade om träffar mellan länen i Ädelfors (har varit i Valjeviken förut) 
 Eventuella mötesformer lokalt diskuterades. 
  
 Styrelsen och anställda är inbjudna till Linköping den 24/4 kl.10.00-15.00  
 Beslut tas på nästa styrelsemöte 8 februari. 
   
d)  Rapport årsmötesordförande: Monika har meddelat att Elisabeth Zander inte kunde. 
 Kansliet fick uppdraget att kontakta föreslagna Linda Fleetwood, Catrine Pålsson 

Ahlgren eller Anders Andersson. 
 Kansliet mejlar styrelsen vem som kan åta sig uppgiften. 
 
 Styrelsen kvarhåller tidigare beslut att årsmötet hålls i Oskarshamn, Corallen, börjar 

kl.13.00 med lunch.  
 
e)  Rapport Landstingets Ritningsgranskningsgrupp möte 5/12: Rapport gjord av Hans 

har skickats ut till styrelsen. 
 Bilaga 2. 
  
  

 
§ 10(10) Ekonomi 

a) Ekonomisk rapport: Nils-Allan informerade att ekonomin ser positiv ut. 
 Rapporter är utskickade till styrelsen. 
 Ett färdigt bokslut presenteras på nästa styrelsemöte 8 februari. 
 
 Syrelsen beslutar att införa semesterlöneskulder i bokförningen fr.o.m. bokslutet 2016. 
 
 Styrelsen beslutar att kansliet fr.o.m. 2017 handhar ett bankkort istället för kontanta 
 medel.  
  
b) Fonden: Diskussion uppstod, viktigt att kriteringarna för fonden följs. 
 Styrelsen beslutade att ett maxbelopp på 15.000kr. per år (från fall till fall) första året 
 kan betalas ut med årlig omprövning av beloppet.  
 
 Information att det går söka ur fonden kommer att finnas på hemsidan.  
  
  

 



 
 

§ 11(11) Personalfrågor Kanslifrågor 
a) Rapport personalfrågor: Kassörstjänsten, rapport skyddsrond: Rapporten om 
 kassörstjänsten kommer på nästa styrelsemöte 8 februari.  
 
 Allmän skyddsrond är gjord av Ordförande Christer och Sara. 
 Psykosociala tar personalansvarige Åke i de enskilda utvecklingssamtalen.  
      
b) Kanslifrågor: Rapport ang. kanslirum: Christer informerade att alla kontorsrummen  
 är uthyrda. 
 Viss omplacering av rummen gällande personal kommer att göras. 
  
            

§ 12(12) Studier Konferenser 
            a) Övriga kurser: Arne informerade om följande tänkta kurser. 
 
 Nyvalda styrelsemöte, steg 1 22-23 april Oskarshamn, Corallen 
 Hälsokurs, 6-7 maj Ädelfors folkhögskola 
 Söka fonder, läsa ritningar 7-8 oktober Oskarshamn, Hotell Ett 
 Idé o samverkanskurs och möten 25-26 oktober Oskarshamn, Hotell Ett 
 Nyvalda styrelsemöte steg 2, 28-29 oktober Oskarshamn, Hotell Post (ifall bidraget 
 räcker till) 
 
 Möten: 
 Arbetsgruppen 23 februari Oskarshamn, Hotell Ett 
 Studiekommitté 17 maj Oskarshamn, Hotell Ett 
 Arbetsgruppen 28 oktober Oskarshamn, Hotell Ett 
 
 Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören i föreningen. 
  
 Kurser läggs också ut på FSO:s hemsida. 
 
   
§ 13(13) Flerlänsmöte 2017 
            a) Inbjudan kongress 17-18 maj 2017  Haninge, skriva motioner senast 17 februari: 
 Diskussion uppstod om att ha samma logga och att alla heter likadant. 
 Styrelsen beslutade att kansliet skriver ett förslag till motioner om namnet till nästa 
 styrelsemöte 8 februari i ärendet. 
 
 
§ 14(14) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen 

• HSO Riks: Remiss Betänkandet En gymnasieutbildning för alla. 
• HSO Riks: Pressmeddelande regeringens besked kring LSS-frågan. 
• HSO Riks: Debattartikel "Dags för en värdig funktionsrättspolitik". 
• HSO Riks: Remiss Ökad transparens och mer lika villkor. 
• HSO Riks: Remiss ordning och reda i välfärden. 
• HSO Riks: Remiss ansvar för de försäkringsmedicinska utredningarna. 

 
 
 
 



 
 

§ 15(15) Övriga frågor 
a) Datum för extramöte ang. kurs för styrelsen i sociala medier: Vi är på olika nivåer i 

sociala medier. 
 Förslag kom på att ha en gemensamhetsdag istället för extramöte. 
 Monika anmäler sig behjälplig till detta. 
  
b) Översyn av stadgarna: Förslag kom på att ha en stadgekommitté som tittar på 

stadgarna, eller att valberedningen tillsammans med valberedningens ordförande Bengt-
Olof Davidsson tittar på stadgarna. 

 Monika tar kontakt Bengan i ärendet till nästa styrelsemöte 8 februari. 
  

c) Föreningarnas frågor till landstingsmajoritetern: Anteckningar har gjorts och är 
utskickade till föreningarna. 

 Varje förening följer upp sina hjärtefrågor. 
 Till hösten kommer nya träffar och man kan stämma av vad som hänt. 
 FSO ska hjälpa föreningarna att trycka på med sina frågor. 
 
 Diskussion uppstod om att skrivelsen med "10 punkter" inte varit uppe än. 
    
d) Inkommen fråga: Laurentsio Pettersson (känd från tv-serien "Mot alla odds") 
 ska ordna en slags Pridegala för funktionsnedsatta med kulturevenemang och 

upplevelser den 5-6 augusti 2017 Borgholms slottsruin. Vill ha samarbete med flera 
organisationer. FSO ska informera vad som är på gång till föreningarna. 

 
e) Ändrad frekvens på hörslingor: Återkommer i ärendet på nästa styrelsemöte 8 

februari. 
  
f) Utvecklingsrådet: Ronald Rosengren och Anna Olheden  kommer till FSO:s 

styrelsemöte den 8 februari eller 8 mars och informerar om utvecklingsrådet. 
 
 Krister Ekström ska medverka i en film om tryckskador/sår via intressebanken som 

individ. 
 
g) Möte med föreningen ÅSS, Landstinget och FSO: Ett möte ska hållas 17 /1 på FSO 

med riksförbundet för ÅSS, Mimmi Hogland Blomkvist, ordförande Christer och Sara 
och försöka ha igång föreningen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 16(16) Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas: 2017-02-08 på FSO:s kansli kl.15.00. 

    
 
§ 17(17) Mötets avslutning 

Ordföranden tackade styrelsen för medverkan och avslutade därefter mötet. 
 
 
 
 
……………………………………………. ……………………………………….. 
Ordförande: Christer Andersson  Sekreterare: Annelie Olsson 
     
 
 
…………………………………….………  ............................................................  
Justerare: Sophie Eriksdotter Forsman  Justerare: Walter Rydström 
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