
FSO Resurscenter Kalmar län

FSO STYRELSEMOTE NR 7 2OI7
Onsdag 23 augsti}}lT
Kl: 15.00
FSO Resurscenters lokaler
Nygatan 30 Kalmar

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg
Clearry Ruisla
Hans Tedesjö
Sophie Eriksdotter Forsman
Walter Rydström
Christopher Harrysson tj änstg. ers. § 1 13- § 1 1 9

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

§ 103(1)

§ 104(2)

§ 10s(3)

Ej närvarande:
Christer Andersson har aviserat frånvaro
Krister Ekström har aviserat frånvaro
lrna Jönsson har aviserat frånvaro
Claes-Göran L,arsson ers. har aviserat frånvaro

Inbjudna
lnga inbjudna

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

Därefter förrättades upprop av sekreteraren Annelie Olsson.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §117 i, Inbjudan till arrangemang och

§117 j, Inbjudan till Prova-på-dag Golf.

VaI av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Hans Tedesjö och Clearry Ruisla.

Besök och Postadress
Nygatan 30
39234 KALMAR

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

Telefon: 0480-274 40 Fax 0480-274 64
E-postadress: hso.kalmarlan@telia.com
Hemsida: www.kalmar.hso.se /
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§ 106(4) Protokoll
Protokoll nr. 6 föredrogs, rättelse gjordes i §94 a) att det var förslag till nästa
länsträff , och lades därefter till handlingarna.

§ 107(5) Inkomna protokoll, externa
Emmaboda kommun Kommunala tillgänglighetsrådet protokoll 20L7 -05 -30.
FRKL Protokoll 2017-05-17 med bilagor.
S tudiekommittdns mötesprotokoll 20L7 -06 -0 1, ABF fu nktionshinderdag 2 sept,

se §114.
Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på

nätet www.kalmar.se.

§ 108(6) FRI(L, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Inget fanns.

§ 109(7) Skrivelser för kännedom
HSO Västervik: Skrivelse Rapport fara fiir hörselskadade.
Inkommen skrivelse gällande att äldre hörselskadade är i särskilt stor fara vid
brand.
Bilaga 1.

§ 110(8) Skrivelser fiir beslut
Inga fanns.

§ 111(9) Rapporter
Rapport från Ritningsgranskningsgruppens möte 5 juli: Hans informerade
om mötet med landstinget i Vimmerby, folktandvården är helt nytt, byggnad och
materialet. Men det saknas taktilt gångstråk från parkeringen till entr6n, förhöjda
sittdynor behövs bl.a. Onskv årt var att dörrarna ska gå inåt istället för utåt, men
att räddningstjänsten la sig emot det ur säkerhetssynpunkt.

Den tidigare fastigheten för äldreboende är numera ombyggd till
Psyk mottagning.

Parterna tog därefter del av kommande objekt på Oskarshamns sjukhus, där ny
fastighet kommer att uppföras, den gamla vårdcentralen Blå Kusten kommer att

rivas, ny byggnad i tre plan uppförs med byggstart v.8 2018.

§ 112(10) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Nils-Allan redogjorde om ekonomin att det ser positivt ut.

Rapporter är utskickade till styrelsen.
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§ i13(11) Personalfrägorl Kanslifrågor
a) Kanslifrågor:Öppentiderna,föreslagnaarbetsbeskrivningar:

Styrelsen beslutade att kansliets öppentider är kI.08.00-14.00
fr.o.m. 23 augusti och tills vidare.

Föreslagna arbetsbeskrivningar: Styrelsen lämnar in åsikter och förslag till
ändring till nästa styrelsemöte då beslut tas i ärendet.

Kanslichef Sara Cullin Rinaldo är tjänstledig25% fr.o.m 14 augusti i ett halvår.

§ 114(12) Studier Konferenser
FSO: medlemskonferens 20 september Oskarshamn: Programmet innehåller
aktuellt och medlemsfrågor, Lisa Moraeus ftireläser inom ledarskap,
engagemang och att forändra världen, underhållning, lunch och fika.

Plats Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthesalen kI.09.30-15.30.

Reseersättning utgår, fiireläsning, lunch och fika är kostnadsfritt ftir FSO:s
medlemmar.
Anmälan senast 13 september. Inbjudan är utskickad.

Det blir ingen mer medlemskonferens i år.

Nästa år kommer en anhörigkonferens.

Lt Bildnings- och kulturfiirvaltningen: Inbj. till ftirdjupningsmöten inom
kulturplaneprocessen: Inbj udan lades till handlingarna.

ABF: Kulturombudsutbildning i Nybro 13/9, Vimm erby 17l9z Lades till
handlingama.

Regionfiirbundet: Inbjudan dialogmöte 26 september.
Vill traffa från brukar- patient och närståendeorganisationer frir samtal om hur vi
tillsammans kan ftirbättra stödet, vården och omsorgen i Kalmar län.
Alla som är intresserade får anmäla sig, senast 18 september till
Marianne Westring Nordh mobilnr: 072-720 39 00
E-po st: marianne.westring-nordh@rfkl. se

ABF Funktionshinderdag2 september: Styrelsen beslutar att FSO Resurscenter
inte deltar.

Svar har inte inkommit på FSO Resurscenters skrivelse angående det riktade
kursbidraget till funktionshinderorganisationernas kursverksamhet.
Mer information kommer längre fram.

Ame återkommer om utbildning i facebook, och ställde frågan vad vill vi ha for
kurser.
Mer information kommer liingre fram.
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Övriga kurser:

Söka fonderr läsa ritningar 7-8 oktober Oskarshamn, Hotell Post

Id6 och samverkanskurs och möten 25-26 november Oskarshamn,
Hotell Corallen.
Nyvalda styrelsemöte steg 2,28-29 oktober Oskarshamn, Hotell Post (ifall
bidraget räcker till).

Möten:
Arbetsgruppen 28 oktober Oskarshamn, Hotell Ett

Kurser skickas ut tiil ordfiiranden och studieorganisatören i fiireningen.

Kurser läggs också ut på FSO:s hemsida.

§ 115(13) Flerlänsmöte}0l7
Nätverksträff l9l9z HSO Linköping, Blekinge, Jönköping, och Kronobergs
delar av deras styrelse och anställda kommer till FSO Resurscenter, och vi visar
bl.a våra lokaler, bjuder på lunch, Ordförande Åke och Arne från FSO:s styrelse

deltar delar av dagen. ADB Sydost som finns i våra lokaler berättar
om sin verksamhet.

§ 116(14) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordfiiranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel Kräver snabb lagändring av I§S.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Ny dataskyddslag.
o Funktionsrätt Sverige: Nyhetsbrev juni.
o Funktionsrätt Sverige: Uärar- och rektorsutbildningar behöver uppdateras.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Nationell kvalitetsplan för våd och omsorg

av äldre.
o Funktionsrätt Sverige: Delbetänkande av Utredningen om regleringen av

biobanker.
o Funktionsrätt Sverige: remiss Svensk social trygghet i en globaliserad

värld.
o Funktionsrätt Sverige: Remissmöte Bättre skydd mot diskriminering.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss entreprenad, fjärrundervisning och

distansundervisning.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss EU:s dataskyddsförordning och

utbildningsväsendet.
o Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätt Sverige i Almedalen.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss kvalificerad välfärdsbrottslighet.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel i ETC Funktionshinderpolitik, LSS,

funktionsrätt.
o Funktionsrätt Sverige. Remiss Samlad kunskap - stärkt handläggning.
. Funktionsrätt Sverige: God och nära vård.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Kunskapsbaserad och jämlik vård.
o Funktionsrätt Sverige: Stärkt ställning för hyresgäster.
e Funktionsrätt Sverige: Remiss Utökade möjligheter till utbyte av

läkemedel.
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o Funktionsrätt Sverige: Remiss På lika villkor! Delaktighet, jämnlikhet,
effektivitet i hj älpmedelsft rsörj ningen.

o Funktionsrätt Sverige: remiss av personuppgiftsbehandlingen frir
forskningsändamåI.

o Funktionsrätt Sverige: ny sommarskola ska öka intresset for
Funktionsrättskonventionen.

§ 117(15) Övriga frågor
a) Krister Ekströms skrivelse om olika situationer vid resor: Kommer på nästa

styrelsemöte.

b) Ny specificerad skrivelse till PKN: Kommer på nästa styrelsemöte.

c) Skrivelse angående utbetalning av medlen till fiireningarna: Se §114.

d) Inkomna synpunkter av styrelsen gällande fiireslagen verksamhetsplan:
Styrelsen lämnar förslag till beslut på nästa styrelsemöte 13 september.

e) Förslag till antalet styrelsemöten per år och var: Förslag kom atthaev. åtta
styrelsemöten per år, och tillsätta fler om behov uppstår.
Var ska vi ha våra möten? Ett möte har varit i Oskarshamn. kommande i
Västervik.
Beslut tas på nästa styrelsemöte i Västervik.

0 Inbjudan träff med landstingsmajoritetern i höst: Oskarshamn, lokal Blå
jungfrun med start 2 oktober.

Från FSO deltar i grupp 1,2,3 Sara, grupp 4, 5, 6 Clearry,
grupp 7,8,9 ordftirande Åke.

g) Namnbyte: Förslag kom att FSO Resurscenter byter namn till
Funktionsrätt Kalmar län. Kostnader och underlag som behövs tas fram till
nästa styrelsemöte.

i) Inbjudan till arrangemang: Humana har under september en turnd i Jönköping
och Kronobergs län där bilanpassningar, ramper, hjälpmedel och LSS står i
fokus. Erik Wahlgren föreläser om det mest aktuella inom LSS.
Mer informati on fi nns på www. funkaforlivet. se/miniturne

g) Inbjudan till Prova-på-dag Golf: Alla med funktionshinder iir välkomna att
prova på golf, och träffa Sveriges bästa handigolfare den2-3 september hos
Kalmar Golfklubb.
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§ 118(16) Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas: 2017-09-13 i
Handikapp Center, Hallströmsgatan 55 Västervik kl. 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.

§ 119(17) Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen ftir medverkan, och avslutade därefter mötet.

ltr- /r"
OrdForande: Åke Ring U

g-^^,tlrOtxk!*
Sekreterare: Annelie Olsson
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