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§2e (r)

§30 (2)

§31 (3)

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

Nåirvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

Dagordningen
Dagordningen godkiindes med tillägg i § 40e. Upprätta representationslista i Funktionsrätt
Kalmar liins styrelse med flera.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Clearry Ruisla och Krister Ekström.

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



§32 (4) Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 2 redovisades och en rättelse gjordes i § 20 c. Coompanion iir ett fiiretag och
inte en förening och lades därefter till handlingama.

§33 (5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
a) FRKL protokoll 2019-02-21: Finns på kansliet och Region Kalmar läns hemsida.

b) Förtydligande från FK angående möte med FRKL: Helen Nilsson ordfrirande i FRKL och
Mimmi Hogland Blomkvist, funktionshinderstrateg kommer atthaett möte med FK
angående hur deras närvaro på rådets möten ska läggs upp.

c) FRKL fråga kring utvärdering: En utvärdering ft)r ftirra mandatperioden som
organisationsrepresentanter och ftirtroendevalda kan fylla i och lämna in till
Funktionshinderrådet Kalmar län. Bl.a. frågor som, om dina möjligheter att påverka, har dina
synpunkter blivit beaktade i de olika ärenden, samt ftirslag på ftirbättringar.
Varje representant/förtroendevald far själv besvara och lämna in sitt svar.
Christer A ombad kansliet att lämna in sin besvarade utviirdering.

d) 22 oktober universell utformning: Förhandsinformation att Kalmar kommun och
Länsstyrelsen i hela länet bjuder in till ft)reläsning om hur man kan jobba med universell
utformning. Ärendet återkommer i september när inbjudan kommer.

Funktionsrätt Kalmar läns representanter i Funktionshinderrådet Kalmar län (FRKL) eller i
ritningsgranskningsgruppen, som i sin 4-åriga mandatperiod i rådet inte iir styrelseledamot i
Funktionsrätt Kalmar läns styrelse kan komma på styrelsemötena och rapportera om man så
vill.

§34(6) Rapporter
a) Rapport från möte med ADB Sydost 712: Rapport kommer på nästa styrelsemöte 22 maj.

b) Rapport från årsmötet24l3: Pierre Edström gjorde ett bra jobb som årsmötesordftirande.
Kansliet har fätt mycket positir,t vid valet av möteslokal.

c) Rapport nätverket "Funkis": Ett nätverk mellan Länsstyrelsen, Kalmar kommun, Region
Kalmar liin och Funktionsrätt Kalmar län.

§35(7) Utvecklingsområden
a) Vilande fiirening rutiner: Så länge en förening är vilande ska fakturor betalas, i övrigt är det

föreningens egna stadgar som gäller.
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b) Resultat av "Utvidga l0O-kronors Seniorkortet", ge stöd Anders Anderssons hans brev:
Styrelsen beslutade att skicka till Trafikstyrelsen att Funktionsrätt Kalmar län ställer sig
bakom inskickad motion av Anders Andersson med tillägget att det ska gälla skolungdomar
med funktionsnedsättning också.

§36(8) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Ekonomin ser fortsatt

positivt ut.
Personalens löner kommer inte att räknas upp utöver än vad avtalet säger i år.

§37(9) PersonalfrägorlKanslifrågor:
Telefoni utbytt fr o m 2 april2019 Nordway Store, server och backup nästa steg: Vår
gamla växel gick sönder, kansliet har varit utan telefon i ca fyra veckor. Nytt är en molnväxel
med vårt växelnummer (274 40) och våra direktnummer kvar. Nästa steg är byte av server och
backup.

§38(10) StudierKonferenser
Medlemskonferens 9 oktober: Tre medlemsft)reningar presenterar sig och deras livsvillkor.
Är i Oskarshamn, mer information kommer längre fram.
Boka datumet i er kalender redan nu till nästa medlemskonferens.

Ovriga kurser:
Ame informerade att ll-12 maj är det styrelsekurs steg 1 ftir nya ledamöter i Oskarshamn.
Steg 3 kommer till hösten.
Friskvårdskursen i maj är inställd återkommer till hösten istället i Ädelfors.
ABF Inspirationsdag 7l1l i Oskarshamn

Uttrildning Ritningsgranskningsgrupp, Sara kollar möjligheter: Vad vill dom lära sig mera
om, vilka möjligheter finns. Mer information kommer längre fram.

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsriitt Kalmar liins hemsida.

§39(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordfiiranden och styrelsen
o Institutet ftir Medicinsk Rätt: Ny kurs Patienten och patientjoumalen.
. Funktionsrätt Sverige: Debatt Plånboken ska inte styra tandhälsan.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Av ftirslag till ftireskrifter om tillgringlighet till offentlig service.
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§40(12) Ovrigt
a) Listan över stående punkter: Christer A har gjort en åtgardslista " Pågående och avslutade

ärenden aktualiserade av Funktionsrätt Kalmar län" som tidigare på dagen delades ut till
styrelsen med en god översikt över vad som är pågående/ avslutade ärenden.

b) Aktualiserat ärende rörande avgifter i Region Kalmar län och i länets kommuner:
Kommer på nästa styrelsemöte.

c) Arvode fiir speciella uppdrag till styrelseledamöter: Förslag diskuterades i ärendet, beslut
kommer på nästa styrelsemöte 22 maj.

d) Kongress delta?: Styrelsen beslutade att två representanter deltar på kongressen, när
handlingama kommit och skickats ut kan två personer anmäla sitt deltagande till kansliet.

e) Upprätta representationslista i Funktionsrätt Kalmar läns styrelse med flera: Christer A
utformar en lista till nästa styrelsemöte 22 maj.

Linda Fleetwood och Lena Granath. Vänsterpartiet är inbiudna till nästa styrelsemöte.

§41(13) Nästa möte:
Nästa möte kommer att hållas: 2019-05-22 kl. 15.00 i lokal "Gotland" Kalmar

OBS! Styrelsen träffas och arbetar kl. 13-15 i lokal "Frösön"

§42(T4) Mötetsavslutning
Ordftiranden tackade styrelsen ftir medverkan och avslutade därefter mötet.

Sekreterare: Annelie Olsson

Ruisla


