
Funktionsrätt
Kalmar [än

Funktionsrätt Kahnar län
Styrelsemöte nr. 2 2020
Torsdag 5 mars 2020
Oskarshamn, lokal föreningshuset

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Bengt Rosenqvist
Christer Andersson
Christina Karlsson §20b- §2 8

Clearry Ruisla
Krister Ekström
Sophie Eriksdotter Forsman

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Sara Cullin Rinaldo kanslichef

Ej närvarande:
Arne Hertzberg har aviserat frånvaro
Lena Jönsson har aviserat frånvaro

Inbjudna:
Valberedningen

§15 (1) Mötets öppnande och upprop
Ordforande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och lorklarade därefter mötet
öppnat.

Närvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Anneli e 01 s son.

§16 (2) Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §20c. Christer Anderssons brev, §26e. Antal
ledamöter i styrelsen, §26f. Angående protokoll från fiireningarna, §269. Kansliet och
projektet och §26h. Styrelsens stöd.

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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§17 (3) Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Clearry Ruisla och Christer Andersson.

§ 18 (4) Föregående mötesprotokoll
Protokoll nr. 1 redovisades och lades till handlingama.

§19 (5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
a) Utvärdering FRKL skrivelse: Christer A informerade att Regionen tidigare skickat

ut en enkät att besvaras. Christer A har gjort en utvärdering av samverkansavtalet ,

bra att vi också utvärderar. Styrelsen har tagit del av gjord skrivelse via mejl.

Styrelsen ställer sig bakom utvärderingen, som nu är inskickad till Mimmi Hogland
Blomqvist.

b) Rapport från mötet med FRKL 19 februari: Krister E informerade att i ftirsta eller
andra kvartalet 2022 stängs bassängen på länssjukhuset p.g.a. att cancerenheten
behöver bygga ut fiir att få plats med en strålkanon. Flera berörda ftireningar har varit
på ett möte, men inte ffitt riktiga svar. Fjärde kvartalet 2022 öppnas Snurrom ev. kan
Region Kalmar län hyra in sig där, men är det ekonomiskt ftirsvarbart? finns
utrymmet, kapacitet? t.ex. behövs liftar. Hur det ska se ut vet inte kommunen ännu.
På frågan varfor berörda inte fätt informationen tidigare gavs svaret att dom inte
hunnit. Diskussion uppstod i ärendet. Sophie informerade att ADB - Sydost
(Antidiskrimineringsbyrån Sydost) jobbar med frågan också.

Snurrom ska vara tillgängligt för alla.
Bassängträning är viktigt for att kunna behålla en formåga.

Utredning pägär, Funktionsrätt Kalmar län får ar,.vakta på mer information och
återkomma i ärendet.

Styrelsen ställer sig bakom att det borde finnas en bassäng på länssjukhuset.

Kontakta vår presidierepresentant i rådet, Christer Andersson om det är något
man vill ta upp på dessu möten.

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

§20(6) Rapporter
a) Rapport från mötet 4 februari: Ordf. Åke, Sara och Ordf. Magnus Andersson

ELRF (elöverkänsligas ftirening) hade ett möte med Martin Olsson Regionens

ft)rvaltningschef angående bristen på elsanerade lokaler. Elöverkänsliga har svårt att
samlas i någon lokal. Lokaler och verksamhet ska passa alla. Kontakt görs igen då
Martin inte har återkopplat. Minnesanteckningar kommer.



b) Rapport från mötet 5 februari: Berörda ftireningar var inbjudna, men endast en
forening deltog. Det är viktigt att Funktionsrätt Kalmar län bistår sina
medlemsftireningar men också viktigt i vårt påverkansarbete att loreningarna
kommer och deltar.
Minnesanteckningar är gjorda.
Se bilaga 1.

c) Lägesrapport av valberedningen: Monika presenterade valberedningens ft)rslag.
Diskussioner gjordes, och styrelsen beslutade att till nästa år skicka ut
valberedningens fiirslag i samband med kallelsen till årsmötet fiir att ftireningarna
ska få tid på sig att fundera på valberedningens florslag eller man kanske vill foreslå
någon av dom övriga nominerade på årsmötet. Årsmötets anmälningstid ftirlängdes
till 9 mars.

Är också viktigt att föreningarna skickar in nomineringar till valberedningen.

d) Rapport om krisen kommer: Clearry informerade att Funktionshinderrådet i
Västervik gjort en skrivelse och gått vidare med den. Det finns inget i lagstiftelsen
om hjälp till dom utsatta. 18 mars är det Kunskapens dag med Regionen,
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen. Mer information kommer längre fram.
Se bilaga 2.

Styrelsen beslutade att Clearry är Funktionsrätt Kalmar läns representant i ärendet.

§21(7) Utvecklingsområden
LSS och psykiatri: Inget nytt fanns.

b) Projektet: Ordf. Åke informerade att ansökan till Allmänna arvsfonden är inskickad.
Ansökan om medel hos Regionen är också gjord och erhållits. Utbildningen börjar i
april, en gång i veckan i åtta veckor.

Medlemskonferensen är 29 apt',l. Föreläsare är Fredrik Mattsson "Att tala så att andra
lyssnar", Arbetsformedlingen, projektet och två av vära medlemsforeningar
presenterar sig. Inbjudan åir utskickad.

Sara informerade om projektet, att deltagarna får en retorik utbildning och bryter sin
ev. isolering. Efter projektet kan dom loreläsa om funktionsnedsättningar och
tillgänglighet t.ex. om sin egna situation och ta betalt ftir det.

c) Hur funktionsrätt Kalmar län kan marknadsföra sig: Bordlades till nästa
styrelsemöte 22 apil.

§22(8) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Kommer på nästa styrelsemöte 22 apnl.

b) Förslag till budget 2020: Nils-Allan och Christer A har arbetat fram fiirslaget.
Styrelsen beslutade att anta forslaget till budget 2020.
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c) Hilmar Olsens fond: Funktionsrätt Kalmar län kommer att begära på årsmötet om att
fa arbeta fram nya stadgar i Hilmar Olsens fond, och presentera till årsmötet2021 for
beslut. Undersökningar görs också om det finns några levande släktingar till Hilmar
Olsen.

§23(9) Personalfrilgorl Kanslifrågor
a) Utvärdering av arbetsrutinerna: Personalen är nöjda med dom iindrade arbetsrutinerna att

arbeta med flexiblare arbetstider och själva registrerar sina arbetstider och att få arbeta
hemifrån vid behov samt att kansliet är öppet kl.08.00-12.00.

Styrelsen beslutade att det kan fortsätta så.

b) Medarbetarsamtal: Åke informerade att det är på gång.

c) Rapport Routerbyte januari: Sara informerade att byet är delvis genomftirt,
våningsplan 3 återstår. Problemen som var med telefonin är nu åtgiirdade. Totalt har
telefonin, serven och router uppdaterats då det var ålderstiget.

§24(10) StudierKonferenser
a) Info. medlemskonferensen april: Se §21b.

Övriga kurser

. Sociala Medier 2I-22 mars, Scandic Kalmar

. Friskvårdskurs, Ädelfors folkhögskola, datum kommer senare
. Styrelsekurs till hösten

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören i ftireningen.

Kurser läggs också ut på Funktionsrätt Kalmar läns hemsida.

§25(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
' Funktionsrätt Sverige: Remiss, Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och

sex och samlevnad i lärarutbildningama.
' Funktionsrätt Sverige: Pressmeddelande, Om regeringens fiirslag att öka kunskap om

NPF i lärarutbildningarna.

' Funktionsrätt Sverige: Remiss, Anpassningar till EU:s fiirordningar om medicinteknik.
. Funktionsrätt Sverige: Pressmeddelande, Ny utredning LSS.

' Funktionsrätt Sverige: Ny tjänst från TLV- tandpriskollen for tandvård.
. Funktionsrätt Sverige: Studiecirklar om universell utformning.
. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Betänkandet Modemare byggregler.
' Funktionsrätt Sverige: Remiss, en begriplig och trygg sjukforsäkring med plats ftir

rehabilitering.
. Funktionsrätt Sverige: Förslag till nya ändrade regler om läkamas ST och AT.
. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Grundpension.
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. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Kuraktivt syftande kirurgisk behandling av
peniscancer.

' Funktionsrätt Sverige: Inbj. Panelsamtal613 EU och sällsynta sjukdomar - Kampen ftir
högkvalitativ vård.

. Funktionsrätt Sverige: Enkät for vår organisationsöversyn.

. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Remiss av lorslag till ändringar i TLV:s foreskrifter
om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberarbetning och tillf;illig subvention.

. Funktionsrätt Sverige: Sällsynta nyheter 1 2020.

. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Statistik om studieftirbundens deltagare - ansvaret och
personupp gift shandlingen.

§26(12) Övrigt
a) Årsmötesordförande: Annelie informerade att Helen Nilsson (S) har tackat ja till

uppdraget.

b) Synpunkter årsberättelse: Årsberättelsen är tidigare utskickad via mejl till styrelsen
for genomläsning. Inga synpunkter fanns.

c) Ansökan till organisationsbidraget: Ansökan om bidraget ska vara
Funktionshinderenheten tillhanda senast 20 april.

En kopia på ansökan och verksamhetsberättelsen ska också skickas till
Funktionsrätt Kalmar läns kansli.

d) För kännedom, Öppet brev till Angelica Katsanidou från Anders Andersson:
Christer Holmgren tillträder sin tjänst som trafikdirektörl april, ordf. Åke och Sara

kommer att bjuda in till ett möte tillsammans med Anders Andersson (KD) och Peter
Wretlund som har ansvar for Regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.
Mer information kommer längre fram.

e) Antal ledamöter i styrelsen: Beslut tas på årsmötet hur många ledamöter som ska
ingå i styrelsen.

0 Angående protokoll från föreningarna: Bordlades till nästa styrelsemöte 22 apÅL

g) Kansliet och projektet: Bordlades till nästa styrelsemöte 22 apil.

h) Styrelsens stöd: Förslagatt flordela olika fiirslag i styrelsen att ftirdjupa sig i, som t.ex
att ledamot Lena har punkten om LSS och psykiatri. Styrelsen fär fundera och frågan
tas upp på nästa styrelsemöte 22 apnl.

Ska det vara samma verksamhetsplan nästa år? Funktionsrätts ledamöter skickar
sin åsikt till Sara.
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§27(13) Nästa möte:
Nästa möte kommer att hållas: 2020-04-22 kl. 15.00lokal "Gotland" Kalmar

§28(14) Mötets avslutning
Ordloranden tackade styrelsen ftir medverkan och avslutade ddrefter mötet.

Sekreterare: Annelie Olsson


