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Åsaskolan i Oskarshamn

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Walter Rydström vice ordf.
Arne Hertzberg
Christer Andersson sekreterare
Krister Ekström
Hans Tedesjö
Christopher Harrysson tj g. ersättare
Christina Karlsson tjg. ersättare

Kansliet:
Nils-Allan Edman kassör

§ 1s(1)

§ 16(2)

§ l7(3)

Funktionsrätt
Kalmar län

Ej närvarande:

Sophie Eriksdotter Forsman (meddelat ftirhinder)
Lena Jönsson (meddelat ftirhinder)
Clearry Ruisla (meddelat ftrhinder)
Bengt Rosenqvist (meddelat ftirhinder)
Rose-Marie Arnviken Litbo ers. (meddelat frirhinder)

Inbjuden:
Bengt-Olof Davidsson
sammankallande i valberedningen

Mötets öppnande och upprop
Ordftiranden hälsade samtliga niirvarande välkomna och ett särskilt välkommen till
valberedningens ordftirande Bengt-Olof Davidsson.
Dåirefter frirrättade ordftjrande upprop.

Dagordningen
Dagordningen godkändes.

Val av protokolljusterare
Valdes Arne Hertzberg och Hans Tedesjö till protokolljusterare.

Besök och Postadress
Nygatan 30
392 34 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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§ 18(4) Föregående mötesprotokoll
Ordftirande ställde frågan om ftiregående mötesprotokoll kunde godkåinnas och läggas
till handlingama. Styrelsen besvarade frågan med ja.

§ 19(5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Rapport från Funktionshinderrådets sammanträde den 21 februari:
Christer Andersson inledde rapporteringen med nedanstående noteringar:

Sedan den nya ordftiranden Helen Nilsson (S) hälsat välkommen och ftirklarat mötet öppnat
genomfördes en presentationsrunda.

Dagordningen godkändes med vissa tillägg (se vidare nedan).
Till justerare valdes Gerd Mahl Nilsson (R) och Christer Andersson.
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
En på dagordningen tiinkt information av Basenhetschef Irene Brodell fick utgå
pga. anmäld frånvaro.

Pierre Edström (L) informerade från Regionstyrelsen och från Regionfullmäktige. Han
inledde med att beklaga den dåliga niirvaron från övriga politiker. Därefter gav han
information kring inkomna verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser från
ft)rvaltningama såsom:

- beredningen ftir hållbarhet och hälsa
- underskott i landstingets bokslut ftir år 2018
- rapport rörande hjärtsjukdomar och om cancervården
- öppnajämf<irelser i folkhalsa
- om IVA i Oskarshamn
- om upphandling av serviceresor
- om planerad installation av ytterligare en MR-kamera i Oskarshamn

En på dagordningen tänkt information från Försäkringskassan fick utgå pga. icke
anmäld frånvaro. Beslutades att till Försäkringskassan påtala vikten av deras närvaro

En på dagordningen tänkt information från Kalmarlänstrafik fick också utgå pga. icke
anmäld frånvaro. Beslutades att till KLT påtala vikten av deras närvaro.

Gavs information från länets organisationer ftjr funktionsnedsatta, i ftirsta hand sådant som
berörde fl ertalet organisationer.

Informerades från representanter från Funktionshinderrådets kansli, i aktuella spörsmål och
ärenden bl.a. om en planerad utbildning ftir nya rådsmedlemmar som hålls den 13 mars på
Oskarshamns sjukhus.

Rapporterades från hållen presidieträff den 12 februari på sjukhuset i Oskarshamn med
representation från Region Kalmar län och representanter från länets kommuner samt
representant från Länsstyrelsen rörande samverkan i funktionshinderfrågor.
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Vidare rapporterades från punkt rörande pågående ärenden där funktionshinderrörelsens
representanter ställde krav på en snabbare process och aktion fran Regionen då flera ärenden
dragits i långbänk.

Härefter hölls på rådets möte en information från en inbjuden representant från Centrum ftir
sällsynta diagnoser (prevalens 100 per 1 miljon invånare)

Sedan datum lor 2019 år sammanträdesdatum redovisats vidtog punkten övriga ärenden som
anmälts till dagordningen enligt nedan:

- inkomna skrivelser dels från den nybildade Njurföreningen i Kalmar liin rörande sjukresor
och fiirdtjänstresor som ej fungerar optimalt och om TV-utbudet på dialysavdelningarna.

- om det nya samverkansavtalet som slutits mellan region Kalmar län och Funktionsrätt
Kalmar lein (initiatifiagare), DHR, R och SRF i Kalmar län.

- om antalet lönebidragstjänster som är inrättade i Region Kalmar län där den samlade
funktionshinderrörelsen gav uttryck ftrr sitt missnöje över det läga arfialet tjåinster med
hänsyn till att man iir den största arbetsgivaren i länet.

- om den av Funktionsrätt Kalmar under år 2018 inlämnade sk. 1O-punktslistan som vi ej fatt
något formellt svar på ännu.

- om en av Clearry anmäld punkt rörande en icke informerad höjning av avgifter ftir
behandlingsbad.

- om en tillkommande punkt rörande en enkät rörande anhörigvård samt slutligen

- om en tillkommande punkt rörande "l,uxenkonventionen".
flera av Funktionsrätts Kalmar representanter kompletterade den av Christer givna
rapporteringen.

Sedan ordftirande Åke lämnat ordet fritt under denna paragraf gavs kommentarer av
styrelseledamöterna. Efter avslutad överläggning lades rapporten till handlingarna.

§ 20(6) Rapporter
a) Rapport från möte med ADB Sydost fick bordläggas då Sophie som vår representant hade

anmält frånvaro till dagens möte.

b) Rapporterades översiktligt från hållen medlemskonferens på Folkhögskolan i Oskarshamn på
temat "Med lagen som verktyg" vilken var både givande och välbesökt. I <ivrigt rörande
medlemsträffen hänvisades till information på nätet.

c) Info. från möte med Coompanion den 1312, detta åir en ftirening som jobbar med
information om funktionshindrade, man är inne päatt göra ett EU-projekt.
Rapporterna lades med godkiinnande till handlingarna.



§21(7) Utvecklingsområden
a) Ordftirande informerade om att motion skrivits och skickats till kongressen ftir Funktionsrätt

Sverige. Ställdes frågan om styrelsen ställde sig bakom, vilket besvarades med ja.
Motionens rubrik var: driv frågan om barns rätt till LSS och personlig assistans kraftfullare.

b) Ytterligare en motion med rubriken: Stärkt samarbete och samhörigheten med samverkans
avtal hade inskickats och fick samma fråga och samma svar.

c) Informerades att en "Åtgärdslista upprättas inom kansliet med info om pågående ärenden.
Listan godkändes och skulle kompletteras med övriga pågående ärenden.

d) behandlades frågan rörande sk vilande ftirening. Frågan diskuterades men överrenskoms att
håinskjuta fråga till nästa styrelsemöte.
Beslutades att notera informationen till protokollet.

§22(8) Ekonomi
a) Kassören Nils-Allan Edman ft)redrog dels upprättat bokslut ftjr år 2018 dels ekonomisk

rapport ftir januari månad 2019. Frågor ställdes och besvarades varefter de båda rapportema
godkändes.

b) Kassören Nils-Allan Edman ftiredrog upprättat förslag till budget för verksamhetsaret 2019.
frågor ställdes och besvarades varefter upprättat förslag godkändes.

§23(9) PersonalfrägorlKanslifrågor:
a) Ordftrande och tillika personalansvarige redovisade översiktligt personalläget

Kansliansvarige Christer Andersson redovisade läget gällande kansliets lokaler.
Sedan frågor ställts och besvarats lades informationerna med godkännande till handlingarna.

§ 24(10) Studier Konferenser
a) Studieansvarige Arne Hertzberg redovisade kommande kurser och konferenser varefter

informationen godkändes.

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsriitt Kalmar liins hemsida.

§ 25(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsrinda till ordftiranden och styrelsen kommenterades av
ordfiiranden. I övrigt hiinvisas till nätet.

§ 26(12) Ovrigt
a) Meddelade ordftiranden att ftireningen Omnis Signum dragit tillbaka sin ansökan om

medlemskap i Funktionsrätt Kalmar liin. ft64ffi



b) Diskuterades stadgarna(gjorda kompletteringar) och årsredovisningen inftir arsmöte.
Efter avslutad diskussion godkändes de båda dokumenten av styrelsen.

c) Meddelade ordft)rande att ansökningshandlingar rörande organisationsbidraget erhållits från
Region Kalmar Iän. De skall vara inskickade senast 15 april.

d) ABF Kalmar län skall ha sitt årsmöte. Arne Hertzbergär vån representant där.

e) Nominering till ABF Arne Hertzberg nomineras.

f) Kriterier ftir arvode beslutades att hiinskjutas till årsmötet.

g) Mötesdatum ftir april behöver ej tindras då FRKL istället ändrat sitt möte till den 9 maJ.

h) Informerade ordförande om att vår revisor på Askman Svensson och Svensson AB slutar efter
året revision kommer ersättas av annan revisionsbyrå.

Informerade om att Pierre Edström blir årets årsmötesordftirande.

Beslutades om att tillskriva Region Kalmar län om den dåliga närvaron vid årets forsta
styrelsemöte med Funktionshinderrådet i Kalmar län (FRKL). Vårt budskap ar attvi kräver
betydligt bättre nåirvaro. Ordftirande fick uppdraget med hjälp av kansliet.

§ 27(13) Nästa möte:
Nästa möte kommer att hållas: 2019-04-10 kI.15.00 på Funktionsrätt Kalmar läns kansli.

§ 28(14) Mötets avslutning
Ordfiiranden tackade styrelsen ftir medverkan och avslutade därefter mötet.

Justerare:

i)

i)

: Christer Andersson


