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Funktionsrätt Kalmar län
Styrelsemöte nr. 6 2018
Onsdag 26 september 2018
KI.1s.00
Funktionsrätt Kalmar läns lokal
Nygatan 30

Närvarande:
Walter Rydström vice ordf.
Arne Hertzberg
Christer Andersson
Hans Tedesjö
Lena Jönsson
Sophie Eriksdotter Forsman
Christina Karlsson tj iinstg.ers.
Rose-Marie Arnviken Litbo

Kansliet:
Sara Cullin Rinaldo kanslichef

Nils-Allan Edman kassör

Ej närvarande:
Åke Ring ordf. har aviserat frånvaro
Bengl Rosenqvist har ej aviserat frånvaro
Clearry Ruisla har aviserat fråLnvaro

Krister Ekström har aviserat frånvaro
Christopher Harrysson har ej aviserat frånvaro

§ 7e(1) Mötets öppnande och upprop

vid dagens möte tjiinstgjorde vice ordftirande walter Rydström. Han öppnade
dagens möte och hälsade alla välkomna.
Joakim Hammar ( ny medarbetare på kansliet sedan l0l9 2018)

Presenterade sig och visade Funktionsrätt Kalmar Liins Facebooksida.
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§ 80(2) Dagordningen

Dagordningen godkiindes efter att två övriga frågor tillades,:
o Donationsveckan.
o Badplatser.

§ 81(3) Val av sekreterare och protokolljusterare

o Till sekreterare valdes: Sophie Eriksdotter och till protokolljusterare
valdes: Lena Jönsson och Rose-Marie Arnviken Litbo.

§ 82(4) Föregående mötesprotokoll
o Protokoll nr 5 iir justerat och utskickat och läggs till handlingarna.

§ 83(5) Inkomna protokoll, externa

Inga inkomna protokoll fanns ftir dagen.

§ 84(6) FRI(L, Funktionshinderrådet i Kalmar län

Nils-Allan Edman rapporterade fran detta möte:

o KLT var representerade.
. FK informerade om att en ftiriindring kommer att ske gällande

Vardbidraget, det ska bli fem nivåer och gälla till 19 år.
o Utredning pågår och denna ska vara klar till dec 2018.
o Nomineringar till FRKL ( 6 ordinarie och 6 ersättare) kommer in till

kansliet och Sara håller kontakt med Valberedningens representant: Bengt-
Olof Davidsson, ftir vidare arbete med nomineringarna.

o FRKL kommer att bli en remissinstans ,detta gäller fran
20l9.Utvecklingsrådet kommer att ha en länk till KRFL, detta kommer
ft)rhoppningsvis att bli lite mer tyngd och mer aktivitet i rådet
fortsättningsvis.

o 10 punktslistan blev felplacerad, den hade skickats till "Plan och Budget
nåimnden, nu är den tillrätta.

o Mimmi Hogland har haft utbildning flor LT personal i funktionshinder.
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§ 85(7) Rapporter
Funktionshinderdagen 1 5/9 :

o Denna dag skedde i Oskarshamn, Funktionsrätt deltog med

styrelseledamöter och personal. Det var en mycket bra bredd på utställare

och foreläsare men fä besökare.

§86(8) Utvecklingsområden
Rapport regional arbetsgrupp 3 september Oskarshamn

o Sara och Barbro Eldhagen representerade Funktionsrätt på detta möte.

Coompanion höll i eftermiddagen.
o Sara informerade om ett fortsatt arbete för utveckling ftir samverkan

mellan tredje sektorn och den offentliga sektorn.

B. Fiber 20 november:
o Sara som är teknisk ansvarig för fiberanslutningen som ska installeras i

Funktionsrätts lokaler. Hon meddelade att detta kommer att tidigareläggas

till den 30-31 oktober,

C. Funktionsrätt Kalmar län har Facebook:

o På Funktionsrätts Facebooksida kommer det att finnas aktuella aktiviteter
och information, detta läggs in av Joakim och Sara. Gå gärna in och gilla
sidan!

§ 87(9) Ekonomi
o Nils Allan föredrog den Ekonomiska rapporten och meddelade att

ekonomin fortfarande iir stabil.

§ 88(10) PersonalfrägorlKanslifrågor

o Joakim ny medarbetare och är ansvarig ftlr Facebook och hemsidan:

§ 89(11) Studier Konferenser

o Länsstyrelsen: Inbjudan 27111i Kosta "strategiskt samtal om

funktionshinder".

o Sara anmäler till strategiska samtal i Kosta: Sara, Arne, Sophie, Christer A.

för att delta i utvecklingsarbetet i Kalmar och Kronobergs län.

§rff



b) Rl?Service/Regeringskansliet: Inbjudan l1 oktober Hearing med utredningen
" Styming ftir en mer jämlik vård."

o Hans T deltar i "Styrning för en mer jamlik vård" hans kommer att avge en
rapport om detta på nästa styrelsemöte.

Övriga kurser:
Arne informerade om ftiljande kurser och möten 2018:

Inspirationsdag: På Guldfagel Arenan :

7 november Oskarshamn
8 november i Kalmar

Egen anmälan till ovanstående Inspirationsdag, Fritt inträde.

a. 16 oktober, Medlemsträff ur ett anhörighetsperspektiv.
b. Nlwalda styrelseledamöter.
c. Ide och samverkanskurser.

Kurser skickas ut till ordftranden och studieorganisatören i ftireningen.

Kurser läggs också ut på Funktionsrätt Kalmar liins hemsida.

§ 90(12) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordfiiranden och styrelsen

o f'unktionsrätt Sverige: Pressmeddelande NMRs marsch i Stockholm.
r punktionsrätt Sverige: Remiss Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt

lagen.
o punktionsrätt Sverige: Musikhjälpen 2018 "Alla har rätt attfunka olika".
o punktionsrätt Sverige: PSFunk-dagen 2018 23 november Stockholm.

Funktionsrätt Sverige: Remiss Allmänna råd om mottagande i grundsärskola och
gymnasieskola.

Nätnyheter kommer att skickas ut som tidigare enligt önskemåI.

§ 91(13) Övrigt
o Enkät om badvanor och fusisk tillgeinglighet Kalmar kommuns badplatser:

o lnformationsdagar om Donation är den L3 oktober i Oskarshamn,
Västerviks sjukhus denT-1-4 oktober och den 10 oktober på Maxi Kalmar.
lnformation om detta kommer att läggas ut på Funktionsrätts hemsida.
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b) Föreningen Omnis Signum ansöker om medlemskap i Funktionsrätt Kalmar län:

o Denna ft)rening önskar ansöka om medlemskap i Funktionsrätt, Kalmar, då
denna förening är en alldeles ny ftirening så önskade styrelsen att få mer
ingående information om dom.

Styrelsedag/Arbetsdag
o 28 november kI.10.00 i Kalmar:

§ 92(14) Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas i Västervik 2018-10-24 kI.15.00

OBS! Glöm inte att anmäla näwara/fränvaro till mötet. Detta p.g.a vi måste veta hur många
som kommer, så vi blir beslutsmässiga.

PÅ SAMMANTRÄDESDAGEN Än oTT FÖR sENTATT GöRA sIN ANMÄLANI

§ e3(ls) Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen för medverkan och avslutade dåirefter mötet.
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