FSO Resurscenter Kalmar län

FSO STYRELSEMÖTE NR 2 2018
(Mötet 28 februari inställt p.g.a. snöoväder)
Tisdag 13 mars 2018

KI:

15.00

Föreningshuset Åsaskolan
Oskarshamn

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg
Clearry Ruisla
Christer Andersson
Hans Tedesjö
Krister Ekström
Walter Rydström
Christopher Harrysson tjiinstg. ers.

Ej närvarande:
Lena Jönsson har aviserat fiånvaro
Sophie Eriksdotter Forsman har aviserat frånvaro

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

§ 18(1)

Valberedningen:
Bengl-Olof Davidsson

Mötets öppnande och upprop
Ordftirande Åke Ring hälsade styrelsen och särskilt valberedningens
ordftirande Bengt-Olof Davidsson välkomna och ftirklarade mötet öppnat.
Nåirvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

§ 1e(2)

Dagordningen
Dagordningen godkiindes med tillägg i §31f. Fonden, §31g. Styrelsens ftirdelning av
arvode samt §3 th. Garageplatserna.
FSO:s ordfiirande Åke gratulerades

§ 20(3)

tillfullda

75 år med ett presentkort.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Arne Hertzberg och Hans Tedesjö.

Besök och Postadress

Nygatan 30
39234 KALMAR

k*43&214n6+

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033

Telefon : 0480 -27 4 40

Org.nr:

Hemsida: www.kalmar.hso.

83 24 00-8757

fr

E-postadress : hso.kalmarlan@telia.com
se

ffi "ir: 44

§

21(4)

Protokoll
Protokoll nr. 1 : Redovisades och rättades i §15 punkt ett, att det ska vara
Anders Andersson och inte Henriksson och lades därefter till handlingarna.

§

22(5)

Inkomna protokoll, externa
Emmaboda kommun tillgänglighetsråds protokoll 2018-02-05. Finns att läsa på nätet.
Protokoll från Kalmar kommuns tillgringlighetsråd (KTR) finns att hiimta på nätet
www.kalmar.se.

§

23(6)

FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Rapport från FRKL 2T l2zChrister informerade

att tolkcentralens chef Susanne Ekdahl
svarade på frågor bl.a. om kwatorstjänsten som är indragen p.g.a. dåligt utnyttjad.

Anses inte vara ett tillräckligt skäl till indragning, kuratorer servar olika yrkesgrupper.
Det protesterades mot både sätt och anledning till indragningen.
Det finns ett behov att ha den kvar fiir alla som drabbas av hörselnedsättning.
Diskussion ftirdes om tillgången på tolkar.
Tolkcentralens chef uppmanar organisationer att beställa tolk till specifika personer vid
behov istället för att bara beställa till ett iurangemang. Då kan ett högre behov påvisas i
statistiken.
Det informerades om 1177, nya patientlagen samt personalsituationen i vården.

Tillgängligheten i tågtrafiken, moderniserat Öresundståg.

KLT informerade om seniorkortet 65+, kundnöjdhet, klassificering av alla hållplatser i
liinet efter behov.
Synpunkter har inkommit pä att bussarnas skyltning syns ft)r dåligt (har ftir dålig
kontrast)

Hållplatsutropen funkar av och till.
Linnöuniversitetet har nya lokaler, FSo har en ritningsgranskningsgrupp som kan
kontaktas och lämna synpunkter om tillgängligheten i dessa.
Regionftirbundet informerade om RUS 2030 (Regional utvecklings samverkan)
länets 12 kommuner har bildat ett regionft)rbund.
Ett samarbetsar,tal ftir alla DHR, SRF, R och FSO, en arbetsgrupp kommer att bildas, och
beslut tas under 2019.
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Stor diskussion uppstod om det nya regelverket fiir det riktade bidraget från
landstinget gällande kurser. Klara regler behövs. Föreningar har giort sin budget
2018, nya regelverket bör tas i bruk nästa år istället.
Styrelsen beslutade att Sara och Ame arbetar vidare med frågan
Rapport kommer längre fram.

§

24(7)

Skrivelser fiir kännedom
HSO Västervik: Ang. nya regler för att använda Landstingets anslag
kursarrangemang: Bilaga I
Tf ställer sig bakom gjord skrivelse. Bilaga 2

till

FSO Resurscenter beslutade att stå bakom gjord skrivelse.
Regelverket behöver klargöras. Sara arbetar med det och tar stöd fran styrelsen vid
behov. Rapport kommer liingre fram.
§

25(9)

Rapporter
Regionftirbundet: Inkommit svar på skrivelse. Styrelsen har tagit del av svaret gällande
skrivelsen om kommunala avgifter ftir vård och hjälpmedel, och lades till handlingama.

§

26(10)
a)

Ekonomi
Ekonomisk rapport: Nils-Allan redogjorde ekonomin, ser positiv ut.
Ekonomiska rapporter är utskickade

till

styrelsen.

b)

Budgeten 2018: Styrelsen beslutade att anta gjord budget 2018.

c)

Medlemsavgifter 20192 Styrelsen beslutade att den är oftirändrad.

§27(11)
a)

PersonalfrägorlKanslifrågor
Rapport utvecklingssamtalen: Ordförande Åke redogjorde om utvecklingssamtalen ft)r
styrelsen, bl. a. fanns önskemål om friskvårdsaktivitet.
Lena Berglund är skyddsombud på arbetsplatsen och är anmäld
hur,udskyddsombudet.

b)

till

Rapport från styrelsens planeringsmöte 24llzYerksamhetsplan och
verksamhetsplanering, ett f;irdigt ftirslag presenteras på nästa styrelsemöte 18 april.
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§

28(12)
a)

Studier Konferenser
Inbjudan utskickad medlemskonferens 27 april,Mikael Klein Funktionsrätt
Sverige moderator: Partierna kommer att delges FSO:s 1O-punktslista.
Diskussion uppstod om hur frågorna kan ställas. Både hjärtefrågor och allmänna frågor
kan ställas. Frågorna skickas i frirväg till kansliet och vidarebefordras till politikerna ftir
ftirberedelse till svar.

Politikerna ser framemot dagen med ftireningarna. Passa på titlfiillet och få svar på era
frågor, det är valår i år.

Till

hösten kommer en anhörigkonferens. Styrelsen uppmanas attlämna förslag på olika
innehåll till konferenserna.

b)

Funka fiir livet: Rikskonvent om LSS 11/4 Växjö, Funka fiir livet mässa ll-l2l4z
fukskonventet deltar professionen på. Vill någon i styrelsen eller personalen besöka
mässan får man göra det. Reseersättning utgår.

Ordftrande Åke informerade att när anmälningstiden gått ut fdr något evenemang av
något slag 2ir det ftir sent att anmäla sig.
Om man vill delta på något innan det blir ett styrelsemöte, kan ordftirande
kontaktas och ge tillstand att medverka, och det redogörs på
nästkommande stwelsemöte.

a)

Övriga kurser:
Ame informerade om ftiljande kurser och möten 2018:
Kursen läsa ritningar är inställd, nytt datum kommer.
Nyvalda styrelseledamöter steg 1: 28-29 april, Hotell Corallen Oskarshamn
Hälsokurs: 5-6 maj Ädelfors Folkhögskola
Nyvalda styrelseledamöter steg 2: 29-30 september Hotell Corallen Oskarshamn
Id6 och samverkan:24-25 november Hotell Corallen Oskarshamn
Studiekommitt6n: Möte 20 mars

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören i fiireningen.
Kurser läggs också ut på FSO:s hemsida.
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§

29(13)

Flerlänsmöte2017
Rapport länskonferens 8-9 mars: Sara deltog på konferensen, det var bra dagar.
Nya ordftirande Elisabeth Wallenius ( startade Riksftrbundet sällsynta diagnoser)
presenterade sig.
Påverkansarbetet, vad

vi

ska tänka på

infor valet

Fem intressepolitiska områden kommer Funktionsrätt Sverige att arbeta med under två år

o Arbete och tryggad försörjning
o Jämlik hälsa och vård efter behov
o Barn, familj och fungerande utbildning
o Inkluderande samhällsstyrning
o

Återupprätta LSS intentioner

Valet 2018 handlar om funktionsrätt.
Mer information kommer på nästa styrelsemöte 18 april.
§

30(14)

Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordfiiranden och styrelsen
Funktionsrätt Sverige: Valarbetet - kampanjvecka funktionsrätt i skolan
22-26januari.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Stadieindelad timplan, kursplaner,

o

o
o
o
o
o
o
o

kunskapskrav.
Funktionsrätt Sverige: Remiss Stöd ftir att främja fri kollektir,trafik ftir
ungdomar.
Funktionsrätt Sverige: remiss Stadieindelade kursplaner, kunskapskrav i
moderna språk och teckenspråk ftjr hörande.
Funktionsrätt Sverige: Debattartikel i DS Funktionsrätt i skolan.
Funktionsrätt Sverige : Valarbetet kampanj vecka 2, P atienträfrigheter
5-9 februari.
Funktionsrätt Sverige: Blogg och debatt om LSS.
Funktionsrätt Sverige: Debattartikel och replik funktionsrättsperspektivet.
Funktionsrätt Sverige: Remiss Stärkt barnrättsperspektiv.

Arne informerade om Kampradstiftelsen, kurser i sociala medier ft)r personer
över 65 ar. Fråga ställdes om att ha med FSO Resurscenter som organisation.
Arne tittar närmare på det och återkommer på nästa styrelsemöte 18 april.

§

31(15)
a)

Övriga frågor
Valberedningen lunchmöte i Kalmar: Valberedningens Ordftirande Bengl-Olof
presenterade ett förslag.

b)

Nominera till ADB Sydost: Styrelsen beslutade att Sophie nomineras som FSO:s
ombud.

År*

Åö

c)

Föreläsning "Hjärnans mysterier" 22 mars samt Inspirationsdag 6-7 mars:
Lorensbergskyrkan Hantera oro och stress, Sara deltog på inspirationsdagen den 7 mars.

d)

Rapportering om telefon- och datorbyte:

e)

GDPR: Information kommer på nästa styrelsemöte 18 april.

0
g)

Fonden: Kommer på nästa styrelsemöte 18 april.

h)

Garageplatserna: Styrelsen beslutade att det i ft)rsta hand iir FSO som fär ha tillgang

Sara har tagit in offerter från tre företag.
Det finns mycket att ta ställning till, ska man hyra eller köpa utrustning? support,
servicear,tal vilket som iir bäst.
Sara gör en kalkyl på kostnader till nästa styrelsemöte 18 april, och ta in hjälp om det
behövs till offerterna. Kontakt med landstingen görs också om ev. hjälp.

Styrelsens fiirdelning av arvodet: Lämnas till kassören Nils-Allan ftir ftrdelning.

till

garageplatsema.

Ansökan om landstingets bidrag till liinets organisationer ska vara tillhanda senast 30
april. En kopia på verksamhetsberättelsen och bidragsansökan ska också skickas
FSO Resurscenter.
§ 32(16)

§ 33(17)

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas: 2018-04-18 k1.15.00 på FSO:s kansli

Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen ftir medverkan och avslutade diirefter mötet.
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Åke Ring
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Sekreterare: Annelie Olsson

till

