
Funktionsrätt
Kalmar [än

Ej närvarande:
Lena Jönsson vice ord. har aviserat frånvaro
Bengt Rosenqvist har aviserat frånvaro

lnbjudna:

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

Närvaro/frånvaro noterades av s ekreteraren Anneli e Ol s son.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §82 c. Frågor Clearry, och §82 d. Fritidskonsulent i
länet.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Ame Hertzberg och Krister Ekström.
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Styrelsemöte nr. 6 2019
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Nygatan 30

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg
Christer Andersson
Christina Karlsson
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Sophie Eriksdotter Forsman

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Nils-Allan Edman kassör
Sara Cullin Rinaldo kanslichef
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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-po stadress : kansliet@funktionsrattkalmarlan. se

Hemsida: www.funktionsrattkalmarlan. se
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§74 (4) Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 5 redovisades och lades till handlingarna.

§75 (5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
a) Rapport från FRKL 5 sept: Christer A informerade att politikernas närvaro och dagen var

bra. KLT och FK var på plats.

Diskuterades vafi ärendena ska skickas. Det kommer till funktionsenhetens kansli och blir
diarieftlrt.
Man vill ha en bekräftelse på mottaget, diarienumret och handläggaren som far materialet.

Listan med pågående ärenden, att det blir en noggrannare redogörning var ärendet ligger och
inte drivs i "långbänk".

Förslag kom att ärenden som rör en forening att en representant utses i FRKL som kontaktar
den foreningen som det berör, och ger information hur ärendet kommer att hanteras.
Christer A tar ärenden som berör fdreningarna Lymf och HRF, Krister E ärenden om KLT
och Clearry ärenden som berör elöverkänsligas ft)rening.
Och att skriftliga svar ges.

Kontaktu vår representant i rådet, Christer Andersson om det iir något man vill ta upp på
dessu möten,

Mobil: 073- 953 00 21 e-post: christer.larsg.andersson@gmail.com

§76(6) Rapporter
Inkommit svar på skrivelse, elöverkänsligas fiirening: Tas upp på nästa styrelsemöte
23 oktober.

§77(7) Utvecklingsområden
a) LSS och psykiatri: Ordf. Åke informerade att föreläsningen i Lorensbergkyrkan "Tänk om

inte Greta haft Aspergers". om autismens styrkor, begriinsningar och ärftlighet var bra med ett

brett spektra, uppföljning 8 oktober (eftersnack)

b) Åke och Christers material: En lista med "Pågående åirenden aktualiserade av Funktionsrätt
Kalmar län" fanns utdelad.
Styrelsen beslutade att Christer Aträffar Jonas och Mimmi ftir att gå igenom hur ärendena

behandlas. Rapport kommer på nästa styrelsemöte 23 oktober.

c) Projektet: Sara redovisade med ett bildspel, träffar har gjorts. Åsa Celander är projektanställd
på tre år. Det söks projektledare pä 50oÄ, delprojektledare 25%o och tre handledare pä 50-70%.

Mer information om projektet kommer fortlöpande pävära styrelsemöten.

Övriga. Inget fanns.

§78(8) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Ev. blir det minus i år

pga. investeringar som gjorts bla. telefonin som var nödviindigt.
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§79(9) PersonalfrägorlKanslifrågor:
a) Telefontiderna: Ordf. Åke informerade att Sara fått en mobil som arbetstelefon.

Telefontiderna awaktas till december när utvärderingen görs.

§80(10) StudierKonferenser
a) Flerlänskonferens 23-24110 Sthlm, förlängt anmälningsdatum - Sara representerar: År det

någon mer från styrelsen som vill medverka kan man göra det.

b) Rapport från regionens regler: Arne informerade att studiekommittön har möte 23-24
november på Corallen i Oskarshamn. Det är studieorganisatören i foreningen som får kallelsen
och ordftiranden.

Det är viktiet att bidraeen söks till kurserna.

c) Medlemskonferens I oktober: Tre medlemsftireningar presenterar sig Hjärnskadelorbundet
Hjärnkraft, elöverkänsliga och diabetesforeningen . En deltagarlista kommer skickas ut så

anmälda själva kan kontaktavarandra om samåkning.

Övriga kurser:
Arne informerade om kommande kurser

. Nyvalda styrelseledamöter steg tre 16-17 november på Corallen, Oskarshamn.

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser ltiggs också ut på Funktionsriitt Kalmar liins hemsida.

§81(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Remiss En moderniserad radio och tv- lag genomfiirande av ändringar i

AV-direktivet.
o Funktionsrätt Sverige: Kommuner och landstingsbehov inom funktionshinderpolitiken.
o Funktionsrätt Sverige: Styrkraft i funktionshinderpolitiken - Extra viktigt.
o Funktionsrdtt Sverige: Remiss Förslag till en nationell biblioteksstrategi.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Etableringsjobb.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Straffrättsligt skydd lor barn som bevittnar brott mellan

närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet

med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda, ätgärda frånvaro i skolan.
o Funktionsrätt Sverige: Medieutspel.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Organbevarande behandling flor donation.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Nationell handlingsplan ftir ökad patientsäkerhet.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Bilstöd- ökade möjligheter till anpassning.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Sakkunniggruppers genomlysning infor beslut om nationell

högspecialiserad vård.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel i Tidningen Arbetet - Extra viktigt.
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§82(12)
a)

o Funktionsrätt Sverige: Inbj. P SFunk 7 I 1 1 tema "F atta rättigheter".
o Funktionsrätt Sverige: Remiss Förslag till ändringar i kursplaner, kunskapssnack och

ämnesplaner.

Styrelsen beslutade att ordf. Åke skickar till Funktionsrätt Sverige att Funktionsrätt Kalmar län
stödjer "Styrkraft i funktionshinderpolitiken" och remissen "Bilstöd- Ökade möjligheter till
anpassning"

Övrigt
Majoritetens "höstträffar": 29110,30/10, llll,lTll2 - viktigt att tänka på: En representant
från Funktionsrätt Kalmar läns styrelse kommer att medverkar på varje träff.
29110 Christer A, 30/10 Arne, 1/11 ordf.Åke och 17lI2 Clearry.

Skicka in era frågor i lorväg till sebastian.hallen@regionkalmar.se senast 18/10 så svar kan
beredas av ansvariga tjänstemän.

Skicka också era fråeor till Funktionsrätt Kalmar län sara@,funktionsrattkalmarlan.se

Internationella funktionshinderdagen 3/12: Bordläggs till nästa styrelsemöte 23 oktober.

Frågor Clearry: Bidrag lor tandvård vid muntorrhet pga. mediciner eller sjukdom, och hur går
det till? Clearry undersöker till nästa styrelsemöte 23 oktober.

Fritidskonsulent i Regionen: Arne informerade att Maritha Engstrand var det förut, sen tog
kommunen över och sedan har det ar,rrecklats mer och mer. Behovet finns, viktigt med träffar
med andra, i cirklar osv.

Arne kontaktar Jonas, Mimmi och Maritha i ärendet på regionsnivå. Rapport kommer på nästa
styrelsemöte 23 oktober.

e) Dagens KLT läget: Representantema Krister E och Kerstin Johansson i KlT-gruppen är
inbjudna till samtal 2 oktober. Rapport kommer på nästa styrelsemöte 23 oktober.

§83(13) Nästa möte:
l\ästa möte kommer att hållas: 2019-10-23 kl. 15.00 i restaurang "Blåklinten" Västervik

§84(14) Mötetsavslutning
Ordfloranden tackade styrelsen for medverkan och avslutade därefter mötet.

b)

c)

d)
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Sekreterare: Annelie Olsson


