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Funktionsrätt Kalmar läns lokal
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Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg
Christer Andersson
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Christina Karlsson tjtinstg. ers.

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Sara Cullin Rinaldo kanslichef

§ e4(1)

§ es(2)

§ e6(3)

Ej närvarande:
Walter Rydström vice ordf. har aviserat frånvaro
Bengt Rosenqvist har aviserat frånvaro
Hans Tedesjö har aviserat frånvaro
Lena Jönsson har aviserat frånvaro
Sophie Eriksdotter Forsman har aviserat frånvaro
Christopher Harrysson ers. har aviserat frånvaro
Rose-Marie Arnviken Litbo ers. har aviserat frånvaro

Mötets öppnande och upprop
Ordförande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och ftirklarade därefter mötet öppnat.

Närvaro/frånvaro noterades av s ekreteraren Annelie Ol s son.

Dagordningen
Dagordningen godkiindes med att man kan tillägga vid behov under mötets gång.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Krister Ekström och Christina Karlsson.

Besök och Postadress:
Nygatan 30
392 34 Kalmar

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

Telefon: 0480-274 40
E-postadress : kansliet@funktionsrattkalmarlan. se

Hemsida: www. funktionsrattkalmarlan. se
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§ 97(4) Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 6 var inte klart, redovisas på nästa möte.

§ 98(5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
a) FRKL protokoll 2018-09-21: Finns på kansliet och Landstingets hemsida.

b) Frågor till presidiet 20 november: Clearry berättade om en vårdslös sjukresa. Krister tar
med sig frågorna hur man hanterar klagomålpå sjukresorna och ftirdtjänstresor, samt våra
övriga stående frågor.

Funktionsnedsatta i Kalmar liin kan kontakta vår representant i rådet, Krister Ekström om
det är något man vill ta upp på dessa möten.

Mobilnr: 0708 92 23 70 mejl: krister.h.ekstrom@gmail.com

§ 99(6) Rapporter
a) Rapport från 11 oktober Styrning ftir en mer jämlik vård Linköping: Rapport kommer

på nästa styrelsemöte 28 november.

b) Rapport från 16 oktober medlemskonferens Oskarshamn: Var en bra dag med temat
Anhörigperspektiv. Närståendevården iir stor. Oskarshamnstidningen var på plats.

§ 100(7) Utvecklingsområden
a) Information från Jonas Hellberg, ordf FRI(L: Beslut iir ej taget om liinsfiirdtjänst, det

har stått fel i tidningen. I Regionplan 2019-2021for Region Kalmar län redovisas ett
Uppdrag 6.1.10 där det står "Redovisa ett förslag för inftirande av länsftirdtjänst".

b) Beslut om giort samverkansavtal: Synpunkter på gjort samverkansar,tal liimnas
senast 14 november till Sara.

c) AU ftir brådskande ärenden: Handläggs på nästa styrelsemöte 28 november.

d) Insändare LSS: Insiindare kommer att skickas in om LSS.

Övriga
HSO Västervik namnbyte: Clearry informerade om narnnbyte till
Funktionsrätt Västervik.

§101(8) Ekonomi
Ekonomiska rapporter åir utskickade till styrelsen, utftirligare rapport kommer på nästa
styrelsemöte 28 november, niir Nils-Allan iir tillbaka.

§ 102(9) PersonalfrägorlKanslifrågor
Ordftirande Åke informerade att han har haft möte med Arbetsftirmedlingen och anställda.
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§ 103(10) Studier Konferenser
a) Humana inbj. 14111 Kalmar "Har du frågor om LSS och personlig assistans": Vill man

delta kan man göra det.

b) MFD Delaktighetsdagen 5/12 Norrköping: Sara, Hans, Clearry ev. Christina deltar.

c) Funktionsrätt Sverige: Inbj. Slutseminarium fiir "Från snack till verkstad". Lades till
handlingarna.

Christina informerade att ftireläsningen "Med lagen som verktyg" kanske kommer nästa år.

Information kom att det inte blir någon länskonferens i höst.

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

Id6 och samverkan:24-25 november Oskarshamn

Kurser skickas till ordförande och studieorganisatör iföreningen.

Kurser kiggs också ut på Funktionsrtitt Kalmar liins hemsida.

§ 104(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordliiranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Betänkandet Särskilda persontransporter.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Översyn av maskinell dos, estembore, prövningsliikemedel.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss över ft)rslag till föreskrifter om arbetsanpassning.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Statens skolverks, Statistiska centralbyråns möjligheter

behandla känsli ga personuppgift er.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Statliga Servicekontor - mer service på fler platser.
o Funktionsrätt Sverige: remiss Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering.
o UR-Sveriges Utbildningsradio AB: Tv-serie Superungar, barnfamiljer med diagnoser.
o Funktionsrätt Sverige: Viktig enkät om webbtillgänglighet i Europa.
o Institutet ftir Medicinsk Rätt: Halvdagskurser inom sekretess, patientjournaler,

anmälningsplikt.
o Funktionsrätt Sverige: debattartikel Revorna i välftirden.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Med tillit växer handlingsutrymmet, En lärande tillsyn.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel Inlägg i primåirvårdsdebatten.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel Fullständigt haveri i LSS - utredningen.
o Funktionsrätt Sverige: frågor och svar om nW mediestöd och ftirlängt presstöd.
o Funktionsrätt Sverige: remissmöte om två remisser 25110 Sundbyberg.



§ 105(12)
a)

Övrigt
Nominera till Funktionsrätts Kalmar läns styrelse: Informationen är utskickad.
Nomineringar ska vara valberedningens ordförande Bengt-Olof Davidsson
tillhanda senast 27 januari20l9.

Ritningsgranskningsgruppen: Viss utbildning krävs, handläggs på nästa styrelsemöte 28
november.

Inftir årsmötet 2019, översyn av stadgar, ansökan om medlemskap ifrån fiireningar till
Funktionsrätt Kalmar län, antalet ledamöter, årsmötesordfiirande, plats,
medlemsavgiften 2020: Översyn på stadgarna görs av Nils-Allan, Christer A och Sara och
presenteras på styrelsedagen 28 november.

Styrelsens ftirslag till årsmötetär att bevilja ft)reningarna Omnis Signum och Lymf Kalmar
län medlemskap om dessa uppfyller våra stadgar.

Styrelsens förslag till årsmötet ar att ha nio ordinarie ledamöter i styrelsen ftir Funktionsrätt
Kalmar låin.

Förslag på årsmötesordförande kom på Pierre Edström och Christer Johnsson.

Årsmötet blir i Oskarshamn 24 mars,plats meddelas senare.

Medlemsavgiften 2020 diskuterades och ett ftirslag arbetas fram av Nils-Allan, Christer A och
Sara, till nästa styrelsemöte 28 november.

b)

c)

106(13) Nästa möte:
2018-11-28 Styrelsedag k1.10.00-14.30 lokal "Frösön" Nygatan 30 Kalmar
Ordinarie styrelsemöte k1.15.00 lokal "Gotland"

107(14) Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen ftir medverkan och avslutade därefter mötet.
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Ordftirande: Åke Ring. ,' Sekreterare: Annelie Olsson

Justerare: Christina Karlsson


