
FSO STYRELSEMÖTE NR 5 2017 

Onsdag 10 Maj 2017 

Kl: 15.00 

Föreningshuset i Oskarshamn 
 

     

Närvarande:  
Åke Ring ordf.      Ej närvarande: 

Arne Hertzberg       Christer Andersson har aviserat frånvaro 

Hans Tedesjö      Clearry Ruisla har aviserat frånvaro 

Krister Ekström      Nils-Allan Edman har aviserat frånvaro 

Lena Jönsson       Sara Cullin Rinaldo har aviserat frånvaro 

Sophie Eriksdotter Forsman       

Walter Rydström                                                 

Claes-Göran Larsson tjänstgörande ers.        

Christopher Harrysson tjänstgörande ers.        

              

            

                                                         

                           

                       

   

Kansliet:                                                                                Inbjudna                        

Annelie Olsson sekreterare                                                   Inga inbjudna 

                                                                                                                  
                                         
                                                                                                

                                                                                

                         
 

§ 69(1) Mötets öppnande och upprop  

Ordförande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 Närvaro/ frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.  

 

 

§ 70(2) Dagordningen 

                      Dagordningen godkändes. 

    

   

§ 71(3) Val av protokolljusterare 

                      Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström. 

 

 

 

 

 

§ 72(4) Protokoll 

Protokoll nr. 4 föredrogs. Information kom att KLT:s informatör inte riktigt kan 

besvara alla frågorna. Att Kalmar har längsta väntetiden på 18 månader till 

hörapparat. 

Protokollet lades därefter till handlingarna. 



§ 73(5) Inkomna protokoll, externa  

 Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på 

nätet www.kalmar.se. 

 

 Inga övriga inkomna protokoll fanns. 

 

 

§ 74(6)  FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län 

             Nästa möte är 19 maj, information kommer på nästa styrelsemöte 7 juni.

     

         

§ 75(7) Skrivelser för kännedom 

 Motion: Tips till vårdpersonal vid möten med personer med 

funktionsnedsättningar. 

 Återkommer i ärendet när den behandlats. 

 FSO:s representant i Funktionshinderrådet tar med motionen till mötet 19 maj. 

 Bilaga 1.          

 

 

 § 76(8) Skrivelser för beslut 

                      Inga fanns.   

 

 

§ 77(9) Rapporter 

a) Rapport från Linköping: Rapport kommer på nästa styrelsemöte 7 juni. 

 

b) Rapport från mässan "Funka för livet" 3-4 maj: Diskusson uppstod om 

reklamen till mässan, vilka tidningar har det stått i? Bredare reklam var önskvärt. 

 Synpunkter lämnades att man kanske kunde blanda utställare och föreningar 

mera. Mässan var väldigt uppskattad av många, det var många bra program, 

föreläsare, utställare, uppvisningar m.m.    

   

                          

§ 78(10) Ekonomi 

a) Ekonomisk rapport: Rapport kommer på nästa styrelsemöte 7 juni.

    

  

§ 79(11) Personalfrågor/ Kanslifrågor 

a)  Kanslifrågor: Kansliets öppettider: Ordförande Åke redogjorde från den 

 utsända skriftliga rapporten av utvecklingssamtalen. 

  

 Diskussion uppstod om kansliets öppettider. Ett skriftligt dokument upprättas 

 kring öppettiderna. 

  

  

§ 80(12) Studier Konferenser 

            a) Medlemskonferens 8 juni: Inbjudan är utskickad. Medverkar gör Marianne 

 Dahlberg Ordförande ABF, Erik Wahlgren Föreläsare, Bengt Eliasson 

 Riksdagsman. 

http://www.kalmar.se/


 Det handlar om LSS- Lagen om Särskilt stöd 

 

 Konferensen är på Oskarshamns Folkhögskola, lokal Sven Lindegård. 

 Anmälan senast 1 juni till kansliet. 

 

 Övriga kurser: Arne informerade om följande tänkta kurser: 

  

 Söka fonder, läsa ritningar 7-8 oktober Oskarshamn, Hotell Ett 

 Idé och samverkanskurs och möten 25-26 oktober Oskarshamn, Hotell Ett 

 Nyvalda styrelsemöte steg 2, 28-29 oktober Oskarshamn, Hotell Post (ifall 

 bidraget räcker till). 

 

 Möten: 

 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. 

 

   

§ 81(13) Flerlänsmöte 2017 

             Inställt på grund av för få anmälda. 

 

 

§ 82(14) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen 

 HSO Riks: Remiss Promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om 

     neuropsykiatriska svårigheter.   

 HSO Riks: Pressmeddelande Uttalande kring den pågående översynen av 

statsbidraget. 

 HSO Riks: Remiss konventionen om anständiga arbetsvillkor för 

hushållsarbete. 

 HSO Riks: Nyhetsbrev 2017. 

 HSO Riks: Remiss Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. 

  



§ 83(15) Övriga frågor 

a) Arbeta om nuvarande verksamhetsplan: Diskussion uppstod, vad vill 

föreningarna ha hjälp med? och vad vill föreningarna ha FSO till? 

 Ett förslag till utskick upprättas till nästa styrelsemöte. 

 

 Sophie ansåg att FSO bör ha Facebook, 

 Arne tar med om en utbildning i Facebook till mötet med 

         studiekommittén 17 maj. 

 Rapport kommer på nästa styrelsemöte 7 juni. 

 

b) Fortsatt konstituering val av vice ordförande: Walter Rydström valdes till 

vice ordförande i FSO:s styrelse. 

 

c) Skälbyträdgården: Trädgården är öppen för allmänheten och för alla sinnen. 

 Det finns möjlighet för föreningarna att använda trädgården till egna 

aktiviteter för sina medlemmar. Är en härlig uppbyggd trädgårdsmiljö väl värt 

att använda. 

 Kontakta Nicholas Murigu projektledare i Skälbyträdgården för mer information 

hur man som förening kan nyttja trädgården. 

  

 Telnr: 0480-36 49 71 

 Mejladress: nicholas.murigu@studieframjandet.se 

 Hemsida: www.studieframjadet.se/skalbytradgarden 

 

 

d)  Inbjudan medborgardialog i Västervik 30/5: Är ett forum där man direkt får 

 framföra förslag, idéer och åsikter till de folkvalda politikerna om framtidens 

 hälso- och sjukvård. Hans deltar. 

 

e)      Krister informerade om att FSO Kalmar kommun är vilande sedan flera år. 

 Deltagande föreningsrepresentanter i Kalmar kommuns Tillgänglighetsråd 

 (KTR) kommer därför inte representera FSO i fortsättningen, utan sin resp 

 förening. 

 Pga att några representanter har avsagt sig sitt uppdrag finns några lediga platser 

 i rådet. Rådet arbetar för att förbättra tillgängligheten för alla. Inte bara den 

 fysiska. 

 

 Om någon funktionshinderförening i Kalmar kommun vill delta i rådet kan man 

 kontakta Yvonne Jenssen direkt, mejladress: yvonne.jenssen@kalmar.se   

  

  

http://www.kalmar.se/
http://www.kalmar.se/
mailto:yvonne.jenssen@kalmar.se


§ 84(16) Nästa möte 

Nästa möte kommer att hållas: 2017-06-07 på FSO:s kansli 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.  

    

 

§ 85(17) Mötets avslutning 

Ordföranden tackade styrelsen för medverkan och avslutade därefter mötet. 

 

 

 

 

……………………………………………. ……………………………………….. 

Ordförande: Åke Ring                      Sekreterare: Annelie Olsson 

     

 

 

…………………………………….………  ..........................................................  

Justerare: Krister Ekström                       Justerare: Walter Rydström 


