
FSO Resurscenter Kalmar län

FSO STYRELSEMöTE NR L 2OL8

Onsdag 24 januari 2018

Kl: 15.00

Lokal "Gotland"

Nygatan 30, Kalmar

Närvarande ledamöter:

Ake Ring ordf.

Arne Hertzberg

Clearry Ruisla

Hans Tedesjö

Lena Jönsson

Walter Rydström

Krister Ekström

Ej närvarande:

Christopher Harrysson

Christer Andersson

Ej närvarande:

Annelie Olsson

Christoffer Harrysson

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

Sophie Eriksdotter Forsman

Besök och Postadress
Nygatan 30
39234 KALMAR

Kanslipersonal:

Sara Cullin Rinaldo, kanslichef

Nils-Allan Edman, kassör

§ 1 (1) Mötets öppnande och upprop

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

'1«{f lNtfuV'



§ 2 (2) Dagordningen

Dagordningen godkändes av styrelsen med tilläggen:

Kursinbjudan från föreningen Astma o Allergi

§ 3 (3) Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Clearry Ruisla och Walter Rydström.

§ 4 (4) Föregående mötesprotokoll

Föregående styrelsemötes protokoll nr 8 godkändes av styrelsen
och lades till handlingarna.

§ 5 (5) lnkomna protokoll, externa

Studiekommitens protokoll finns att läsa på FSOkansliet.

§ 6 (6) FRKL, Funktionshinderrrådet i Kalmar län

lnte varit något möte i år än. Presidiemöte 30 januari.

Viktigt att denna 10 punktslistan följer med till varje möte. I

dagsläget är en punkt avklarad, nämligen nr 7, "skapa

förutsättn i nga r för med borga rdia log".

§ 7 (7) Skrivelser för kännedom

lnga inkomna.

§ 8 (8) Skrivelser för beslut

En skrivelse om större likhet ang avgifter mellan kommunerna och
en minimering av avgifter, har kompletterats och skickas in till PKN.

§ 9 (9) Rapporter
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Hans Tedesjö rapporterade att han varit i Linköping på en
arbetsgivarutbildning. KFo informerade om de nya avtalen. Dessa
skickas ut till styrelsen. Ett bildspel från utbildningen kommer att
visas vid nästa styrelsemöte.

Valet: sara utdelade FSo:s viktigaste punkter till detta års val. Titta
på FSO's hemsida. Dessa punkter är viktigast:

o Skolan ska fungera för alla barn. Det är samhällets ansvar.
o Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter.
o Undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta.
. Ändra lagen - återupprätta LSS intentioner.
o Funktionsrätt ska gälla i svensk lag.

Hon delade även ut ett kompendium med mer information
kring valarbetet.
"Välkommen som nyvald styrelseledamot" och "
Kommunikation är kul".

En fråga till partierna ska skickas ut av kansliet, till politikerna:

Vilken är er viktigaste fråga i ert parti, som gäller
fu n ktionsh inderrörelsen?

Den27/4 medlemskonferens på oskarshamns folkhögskola, kl 9.00-
15.30 heter "lnför valet".

§ 10 (10) Ekonomi

a, Ekonomisk rapport.

1. l.NilsAllan berättade att en återbetalning ( av pension) från
Folksam inkommit.

2. Mötet diskuterade om att det behövs vissa investeringar
detta år.

3. Hilmer Olse'ns fond: Sara kollar reglerna till nästa
styrelsemöte. FSO distribuerar denna fond.

Budgetmöte blir den 7 februari.

§ 11 (11) Personal/Kanslifrågor



t. Utvecklingssamtal: Åke har skickat ut en lista där de
kanslianställda får anteckna sig och önska tid.

2. Telefoner eller telefonväxel: Offerter samt möten ska tas in
av Sara, förslagsvis från Kalmar telesystem.

3. Datorer: detta är ett mycket stort problem och måste lösas
omgående. Sara återkommer i denna fråga.

4. Ersättning till styrelsen: Enligt reglementet och fördelning
efter mötesnärvaro (styrelsen ).

5. Lokalvård: Storstädning kommer att ske i lokalföreningsdelen
på kansliet. (Fönsterputs och kök, osv). Kalmar Kommun gör
detta framöver och ska ha utfört det tidigare.

§ t2 (12l, Studier Konferenser

Rikskonventet för tillgänglighet " Funka för livet" kommer att
gå av stapeln den 8-9 febr 2018 i Linköping.

Kursförslag:

. Steg 3 för ledamöter nya o " gamla" .

. Steg 2: lde och samverkan.
o Steg 3: Årsmötesplanering på Corallen den 27-28januari.
o Nyvalda styrelseledamöter steg 1, pä Corallen 28-29 april
o Läsa ritningar: t4-15 mars på Corallen.
o Hälsokurs: 5-6 maj på Ädelfors Folkhögskola.
. Steg 2: Nyvalda styrelseledamöter ,29-30 september.
o lde o samverkan :24-25 november 2018

§ 13 (13) Flerlänsmöte 2017

Flerlänsmöte: 8-9 mars 2018. Det kommer att bli stor koncentration
på valarbetet, inför de kommande valet.

Ordförandemöte kommer att hå!las i anslutning till Flerlänsmötet.

lnbjudan kommer att skickas ut senare.

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

styrelsen.
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Nätnyheter är utsända till alla berörda och finns att läsa på FSo:s
ka nsli.

§ 15 (15) övriga frågor

. Årsmötet: Kommer att hållas den 25 mars 2018 på Corallen.
Mötet börjar med lunch kl 13.00. Årsmötets ordförande blir
Anders Henriksson.

o Samverkansavtalet: FSO och Landstinget skriver detta avtal
tillsammans . Sara fortsätter kontakten ang mötesdatum.

o Regionförbundet: den 30 januari träffas Marianne Westring
från regionförbundet och Sara från FSO för att skriva till PKN

angående personliga ombud.
o Förlängd tid till den 30 april 2018, för ansökan om

la ndstingsbid raget.
o Astma o Allergi förbundet inbjuder till en kurs som hålls i

Oskarshamn den L0 april 2018. Dit kommer arbetsterapeut,
moderator, diskr.ombudsmannen Niklas,
arbetsförmedlingen, syokonsulent och andra.

§ 16 (16) Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas den 28 februari kl 15.00. I

Oskarshamn på Åsaskolan.

Var god anmäl itid!

§ 17 (l7l Mötets avslutning

Ordföranden tackade alla för visat engagemang och avslutade

6 därefter mötet.
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Åke ning Sophie Eriksdotter Forsman

SekreterareOrdförande
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