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Funktionsrätt Kalmar län stvrelsemöte nr 4 2019
Onsdag 22 ma12019

Kl 15.00
Lokal "Gotland"
Nygatan 30, Kalmar

Närvarande ledamöter:

Ej närvarande:

Ake Ring ordf.

Krister Ekström

Clearry Ruisla

Sophie Eriksdotter Forsman

Christer Andersson

Bengt Rosenqvist

Lena Jönsson

Christina Karlsson

Arne Hertzberg
Närvarande kanslipersonal

:

Sara Cullin Rinaldo, kanslichef

Ej närvarande:
Annelie Olsson
Nils-Allan Edman

lnbjuden:
Linda Fleetwood V

§ 43 (1)

Mötets öppnande och upprop
Ordföranden öppnade mötet och Sara valdes som sekreterare för mötet.
Närvaro/frånvaro antecknades.
Inbjuden gäst var Linda Fleetwood som berättade om Vänsterpartiets
budskap med bildspel. Dessa valfrågor, som vi hade tillsammans med
Funktionsrätt Sverige, har V också som deras budskap:

Besök och Postadress

Nygatan 30
39234 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-A
Bankgiro: 5150-4033
Org.nr: 83 24 0O 8757

felefon: 0480-274 40
E-posta.d res s: s a.*
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Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter
Funktionsrätt ska säkerställas i svensk lag
Undanröj fattigdomen för de som inte kan arbeta
Andra lagen - återupprätta LSS intentioner
Skolan ska fungera för alla barn. Det är samhällets ansvar

Foto från Linda Fleetwoods besök. Sara var fotograf.
§ 44 (2)

Dagordningen
Dagordningen godkändes och fastställdes av styrelsen.

§ 45 (3)

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Christina Karlsson och Christer Andersson.

§ 46 (4)

Föregående mötesprotokol

I

Föregående styrelsemötes protokoll nr 3 är utsänt och lades till
handlirigarna.
§ 47 (5)

FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Rapport från senaste rådsmötet den 9 maj gavs av Christer Andersson
och Arne Hertzberg. lnga politiker, förutom ordforande, var närvarande.
P g a detta, så gavs det uttryck för frustration under sammanträdet.
Försäkringskassan och KLT var närvarande och uppgavs haft en bra
dialog med rådet.

Presidiemöte 14 augusti. Christer tar med sig att lyfta fråga om
prevention och medicinsk fotvård som gäller flera medlemsföreningar
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t ex SDLK. SRF ska göra en skrivelse i ämnet. Fortsättningsvis på vilket
sätt kan organisationerna fortsätta med frågan.
Clearry lyfte behovet att kontakter med medlemsföreningarna behöver
öka för att brett kunna föra fram viktiga ärenden på rådsmötena.
Styrelsen beslöt foljande:

.
.
§ 48

(6)

Kontakt med Christer Andersson (presidiet för FRKL) vid
intresse att lyfta fråga eller liknande är första steget.
Arbetet fortskrider på medlemskonferensen för
Funktionsrätt Kalmar läns medlemsforeningar 9 oktober i
Oskarhamn.

Rapporter
a, Denna punkt utgår då Sophie inte var närvarande och till hösten är
den inte längre aktuell.
b, Christer meddelade att potten översteg föreningarnas önskemål vid
årets Fördelningskommitt6möte. Förtydligande: flera föreningar har
en mycket låg budget i förhållande till antal medlemmar och
aktiviteter. Möjlighet finns att nyttia regionens bidrag för dessa.
Efter Fördelningskommitt6ns arbete så tar Regionstyrelsen beslut ijuni.
Alla föreningar har fått ett förskott på haften av föregående års bidrag
redan, resterande summa kommer snart. Vid frågor kontakta Jonas
Lundgren på Funktionshinderenheten på Region Kalmar län.

c, Då partierna M och KD inte hade möjlighet att närvara något av de
föreslagna datumen, så hade styrelsen dialogsamtal med dem den 6 maj
i Regionhuset. Det var ett bra samtal som Ake upplevde som konstruktivt
och öppet.
d, Tyvärr så kunde ing-en delta på Funktionsrätt Sveriges kongress 15-16
maj. Neuroförbundet har skickat in motion, i nuläget vet vi inte svaret på
den. På dess hemsida kan man läsa om den nya styrelsen.

e, Förhandsvisning av Region Kalmar läns Tillgänglighetsguide har skett
den 13 maj. Krister Ekström och Barbro Eldhagen var med på visningen.
Länk till guiden: tilleanslighetseuide.se/sok
§ 49

(7)

Utvecklingsområden
a, Lena Jönsson är ny vice ordförande och hon, Ake och Sara träffats för
att diskutera bl a styrelsemötenas struktur och innehåll. Lena arbetar
med och är väl insatt i LSS och psykiatri. Hon gav kort information om
denna stående punkt, fr o m nu, på dagordningen.
b, Sara representerade funktionshinderrörelsen 6 maj på sammanträdet
med bl a Arbetsförmedlingen, Linn6universitetet, Länsstyrelsen. Kalmar
kommun sammankallade till mötet i Rådshuset och frågan gällde "hur få
fler unga funktionsnedsatta till studier och arbete".
Nästa möte 28 maj och Sara kommer att ge löpande rapporter.
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c, Sara var värd på det här nätverksmötet, det ägde alltså rum på
Funktionsrätt Kalmar län. Det är viktiga kontakter och bra samarbete
mellan Länsstyrelsen, Regionen, Funktionsrätt och Kalmar kommun.
Sara skrev minnesanteckningar och visade dem för styrelsen.

d, Möte har skett mellan GabrielWalter, ordförande i
Arbetsterapeuternas riksforbund och Sara. Det ska förhoppningsvis bli
foreläsningar för våra medlemmar iArbetsterapeuternas roll forr och nu.
Målet med samarbetet är att fler ska få förståelse för hur de kan få stöd
och hjälp av en leg. Arbetsterapeut.
§ 50 (8)

Ekonomi
Styrelsen har fått aktuella ekonomiska rapporter tidigare och även på
sammantradet. Ake föredrog det ekonomiska läget och styrelsen
beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.

§ 51 (e)

a, Ake informerade om att styrelsen bör ha ett helhetsgrepp över antal
arbetsuppgifter till kansliet. Detta för att arbetsbelastningen inte ska bli
för hög på en del anställda.

Han lyfte också om stämpelklockan behövs om personal ansvarar för
sina tider och arbelsuppgifter. Stämpelklocka är en förlegad metod och
bidrar inte till att anställda arbetar bättre kom styrelsen överens om.
Diskussion fördes av styrelsen. Beslut att ta bort den ska tas längre fram.
b, Sara informerade att hon ordnat en telefonväxelutbildning åt samtliga
föreningar och anställda som är med i telefonservicen. Den ägde rum 14
maj och Funktionsrätt står för kostnaden.
c, Ake informerar att nytt avtal har ingåtts 8 maj och en bättre
skrivare/kopiator ska levereras 3 juni.

§ 52 (10)

Studier /Konferenser
a, Sara har bokat Oskarshamns folkhögskola till nästa
medlemskonferens den 9 oktober. Då de har blivit ganska dyra så kollar
hon andra alternativ. Temat är "hur kan vi utveckla strategier för
samarbetet och dialogen mellan medlemsforeningarna". Hjärnkrafts,
E löverkänsligas och trol igen Diabetsforen ngen kommer att p rese ntera
sina livsvillkor. Asa "Felix" Everbrand från Länsstyrelsen är redan bokad
och att ha rollen som moderator.
i

LenaJönsson la fram frågan om kortare dag då de är rätt så kompakta.
Arne Hertzberg informerade att för att få kursbidrag från ABF så måste
det vara minst fem timmar exkl lunch, därav antal timmar på
medlemskonferenserna. Sara ska försöka planera ihop en kortare dag
och utskick med inbjudan kommer i början på sommaren.
b, Arne informerade att ABF har löpande redovisning, som tidigare. P g a
tjänstetillsättningar och Regionens nya regler for kurser och bidrag så
har det varit något oklar period för alla inblandade.
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Styrelseutbildning steg 3 kommer i höst. Datum kommer senare. Det är
för gamla styrelseledamöter som börjat engagera sig igen.

Christina Karlsson meddelade att RTP kommer att ordna en
föreläsning/kväll om fothälsa i höst.

§ 53

(11)

Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och
styrelsen
Sara informerade att hon tagit kontakt med Funktionsrätt Sverige då vi
av någon anledning inte fått senaste tidens remisser och nyheter. Det
kan därför vara något mindre antal nyhetsutskick som sänts ut sista
veckorna. Hon meddelade att det är i sin ordning igen.
Funktionsrätt Sverige: Remissvar: Förslag till nationell institution för
mänskliga rättigheter
Funktionsrätt Sverige: Remiss: Vissa processuella frågor på
socialförsäkri ngsom rådet

§ 54

(12)

Övriga frågor
a, Aktualiserat ärende rörande avgifter i Region Kalmar län och i länets
kommuner. Christer Andersson och Sara meddelade att skrivelsen ska
få godkännande av styrelsen. Styrelsen beslöt att godkänna skrivelsen
och gav kansliet i uppgift att skicka den till berörda.
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b, Ake presenterade ett forslag kring mer rättvis fördelning av styrelsens
arvode och det godkändes. Kansliet upprättar samt fyller i ett
närvarosystem.

c, Sara informerade att Pierre Edström (L) har tackat ja till att medverka
på styrelsens möte den 27 november.

d, Inkommet brev från föreningen Lymf Kalmar län ang vårdfråga.
Diskussion fördes av styrelsen. Christina delgav att hon vet om att
operationer kan utföras i Uppsala men den aktuell grupp nekas denna
hjälP.

Styrelsen beslöt att Ake och Sara ska kontakta representanter från
föreningen Lymf för ett möte. Detta för att konkretisera vad vi kan göra
för att försöka forbättra deras möjligheter till vård.
§ 55

(13)

Nästa möte
Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 21 augusti kl 15.00 på
Nygatan 30, Funktionsrätts kanslilokal Gotland. Då kommer S att
närvara, vem som kommer att representera partiet vet Sara inte i
dagsläget.

Det är självklart att Du anmäler om du kan komma eller inte
kan komma till nästa styrelsemöte. Välkommen!
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§ 56

(14)

Mötets avslutning
Ordföranden tackade alla för visat engagemang och avslutade
därefter mötet.
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ra Cullin Rinaldo

Christina Karlsson
Justerare

Chrisbr Andersson

