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Funktionsrätt Kalmar län
Styrelsemöte nr. 8 2018
Onsdag 28 november 2018
KI.15.00
Funktionsrätt Kalmar läns lokal
Nygatan 30

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg
Bengt Rosenqvist
Christer Andersson
Clearry Ruisla ej §119d
Hans Tedesjö ej §119d
Rose-Marie Amviken Litbo ej §119d
Sophie Eriksdotter Forsman
Walter Rydström
Christopher Harrysson tj.ers. §113d - §121
Rose-Marie Arnviken Litbo tj.ers.

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Sara Cullin Rinaldo kanslichef

§ 108(1)

§ 10e(2)

Ej närvarande:
Krister Ekström har aviserat frånvaro
Lena Jönsson har aviserat frånvaro
Christina Karlsson ers. har aviserat frånvaro

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

Närvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

Mötet började med Rapporter §113.

Dagordningen
Dagordningen godkiindes med tilläggen i §114d. Fiber och §119h. Radiohjälpen.

Besök och Postadress:
Nygatan 30
39234 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-0
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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§ 110(3) Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Arne Hertzberg och Bengt Rosenqvist.

§ 111(4) Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 6 och 7 redovisades och lades till handlingama.

§ 112(5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
a) FRKL möte 14 december: Är i Oskarshamn, samverkansavtalet finns med på

dagordningen.

Rapport kommer på nästa styrelsemöte 23 januari.

§ 113(6) Rapporter
a) Rapport från 11 oktober Styrning fiir en mer jämlik vård Linköping: Hans informerade

att det åir statens offentliga utredning, hur styrningen kan utvecklas ftir att främja jämlikheter
och kontinuitet i varden gällande inhyrd personal, nätdoktorer och landstingets styrning.

Sara informerade att Åsa "Felix" Everbrand, Länsstyrelsen iir inbjuden till nästa
styrelsemö te 23 j anuai.

b) Rapport frän27lll Kosta: Över 90 personer deltog till en dag om hur vi tillsammans kan
utveckla och konkretisera arbetet med funktionshinder- och tillganglighetsfrågor.

Christina, Arne, Clearry, Sophie, Christer A från styrelsen deltog, samt Sara och Nils-Allan.

c) Rapport årsmötesordftirande 2019: Oppositionslandstingsrådet Pierre Edström har tackat
ja till uppgiften.

styrelsen beslutade att årsmöteslokal blir Forum i oskarshamn.

d) Rapport från palliativa veckan: Enheten ftir palliativ medicin vid Geriatriska kliniken
hade ftireläsningar och aktiviteter om vård i livets slutskede med tema "Leva tills man dör"

Christer A deltog delar av en bra vecka.

e) Rapport från styrelsedagen: Åke informerade från mötet att personalläget,
stadgeändringar och medlemsavgiften diskuterats. En viss skrivning kommer att göras.

§ 114(7) Utvecklingsområden
a) Beslut om giort samverkansavtal: Styrelsen beslutade att godkåinna upprättat

samverkansaltal, finns med på Funktionshinderrådets dagord ning I 41 12.

b) AU ftir brådskande ärenden: Presidiet träffas en vecka innan styrelsemötet, och är det
normala ftir detta.
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c) Brev ti[ politiska partierna: Ordf. Åke har skrivit ett brev om LSS och länsftirddänsten.

Styrelsen beslutade att brevet ska skickas till tidningama och de politiska partiema.
Se bilaga 1.

Styrelsen beslutade att vid varje styrelsemöte presentera någon fråga som
medlemsorganisationerna vill lyfta fram, och skriva ett brev till de politiska partierna och
tidningarna.

d) Fiber: Sara informerade att nu finns fiber installerat 100 Mbit.

§115(8) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter åir utskickade till styrelsen. Ekonomin ser

fortsatt positivt ut.

b) Arvoden 2018: Styrelsen beslutade att det kommer att ftirdelas som tidigare efter niirvaro.

§ 116(9) PersonalfrägorlKanslifrågor: Christer A informerade att inga lokaler finns lediga.

Christer A och Nils-Allan kommer attarbetamed en eventuell sammanslagning av hyran
och fibern.

§ 117(10) Studier Konferenser
a) Medlemskonferens l4l2 "Med lagen som verktyg": Inbjudan är utskickad, anmälan senast

7 februari till Funktionsrätts kansli.

Övriga kurser:
Rapport Id6 och samverkan 24-25ll1z Arne informerade om kurser bl.a. "Att leva med
funktionshinder" 9/10, styrelsekurserna 1,2,3, Förebyggande hälsa (Ädelfors).

En ny ftirenklad blankett är gf ord av Daniel Sjögren ABF då den tidigare var krånglig.

Sara träffar Daniel l2ll2, rapport kommer på nästa styrelsemöte 23 januari.

Daniel som har tagit över efter Renata kommer gärna ut till ftireningarna och
informerar.

Mejl: daniel.sjogren@abf.se Mobilnr:070-5ll 3625

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsrritt Kalmar liins hemsida.
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§ 118(l l) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordftiranden och styrelsen
. Funktionsrätt Sverige: Debattartikel om LSS.
o Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar: Ett oberoende public service ftir alla.
o Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar: Att främja tillgänglighet ftir personer med

funktionsnedsättning - en förutsättning ftir mediestöd.
o Funktionsnedsättning Sverige: Avgivet remissvar: Tillitsdelegationens betänkanden.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss: Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid

rättstvister.
o Funktionsrätt Sverige: Nyhetsbrev november 2018.
o Funktionsrätt Sverige: Pressmeddelande: Europeisk tillgzinglighetslag blev halv seger.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss: Utkast till Lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-

biobanken.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss: Angående ftirslag till ftireskrifter om ändring i

Låikemedelsverkets ftireskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek och
Läkemedelsverkets ftireskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek.

o Institutet För Medicinsk Rätt: 18/12 en heldag med regelverken som berör patientjournaler.
. Funktionsrätt Sverige: Remiss: Remittering av promemorian om ändringar i offentlighets- och

sekretesslagen med anledning av lag om bostadsanpassning.
o Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar: God och nära vård.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel om LSS i Metro.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss: Stadieindelade kursplaner ftir specialskolans ämnen för döva

och hörselskadade med utvecklingsstöming.

§ 119(12) Ovrigt
a) Förslag på ledamöter och ersättare i Ritningsgranskningsgruppen:

Styrelsen beslutade att utse Christer Björkström, Hans Tedesjö, Bernt Mellmark och Christina
Karlsson som ordinarie ledamöter i Ritningsgranskningsgruppen.

Platsen som ersättare bli fyllnadsval till nästa styrelsemöte 23 januar|

b) Förslag på stadgeändring: Styrelsen beslutade att justering i text görs till nästa styrelsemöte
23 januari.

c) Förslag på medlemsavgift 20202 StyT elsens förslag till årsmötet är att avgiften är 400kr,
700kr eller 1000kr beroende på medlemsantalet en ft)rening har.
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Valberedningens fiirslag på ledamöter och ersättare i FRKL: Diskussion uppstod i
iirendet.

Styrelsen beslutade att utse som ordinarie i rådet: Clearry Ruisla, Arne Hertzberg, Walter
Rydström, Sophie Eriksdotter Forsman, Hans Tedesjri och Christer Andersson.

Styrelsen beslutade att utse som ersättare i rådet: Rose-Marie Arnviken Litbo, Krister
Ekström, Lena Jönsson, Christina Karlsson, Kerstin Johansson och Barbro Eldhagen.

Kansliet meddelar Landstinget namnen i nya mandatperioden 2019-2022.

Förslag på ledamöter och ersättare i fiirdelningskommitt6n: Styrelsen beslutade att omval
görs på sittande.

Nils-Allan Edman och Christer Andersson fortsätter som ordinarie och Åke Ring som
ersättare.

Förslag på planeringskalender 20192 Styrelsen beslutade att godkiinna gjord
planeringskalender 20 1 9 med viss justeringsmöj lighet.

KlT-grupp: Representanter iir Kerstin Johansson Neuroft)rbundet och Krister Ekström
Neurofcirbundet.

h) Radiohjätpen: Ar v.50 "Alla har rätt att funka olika"

120(13) Nästa möte:
Nästa möte kommer att hållas: 2019-01-23 kI.15.00 på Funktionsrätt Kalmar låins kansli.

Uppstår behovet av extramöte kan man ha det i december.

l2l(14) Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen ft)r medverkan under året och avslutade därefter mötet.

d)

e)

s)
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Ordftjrande: Åke Ring /
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Sekreterare : Annelie Olsson


