
Funktionsrätt Kalmar län
Styrelsemöte nr. 3 2020
Onsdag 22 Apnl2020
Telefonmöte

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Ame Hertzberg
Christer Andersson
Christina Karlsson §30-§42
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Lena Jönsson §33-§40
Walter Rydström

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Nils-Allan Edman kassör
Sara Cullin Rinaldo kanslichef

Funktionsrätt
Kalmar [än

Ej närvarande:
Sophie Eriksdotter Forsman har aviserat frånvaro

Alla deltagarna till telefonmötet svarade med sitt namn att man fanns med via telefon
se ovanför.

§29 (1) Mötets öppnande och upprop
Ordflorande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och forklarade därefter telefonmötet
öppnat.

Mötet bör1ade med konstituerande, forslag på oforändrat från foregående är 2019 samt ftirslag
på samma justerare var utskickat till sty,relsen.

Styrelsen beslutade att godkänna forslaget på oforändrat i konstituerande flor år 2020 och
samma justerare.

Separat konstituerande protokoll skrivs.

§30 (2) Dagordningen
Dagordningen som var fiirkortad godkändes.

Besök och Postadress:
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033
Org.nr: 83 24 00 8751

Telefon: 0480-274 40
E-postadress : kansliet@funktionsrattkalmarlan. se

Hemsida: www. funktionsrattkalmarlan. se
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§31 (3) Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Ame Hertzberg och Walter Rydström.

§32 (4) Föregående mötesprotokoll
Ar justerat och utskickat.

§33 (5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
FRKL information: Christer A informerade från presidiemötet att en forändring kommit
plötsligt, en ftireslagen omorganisation av Region Kalmar läns funktionshinderenhet och
Funktionshinderrådet. Diskussioner gjordes, varflör har vi inte blivit informerade tidigare,
kompetensen som Mimmi och Jonas har vad händer med deras tjänst, hur tänker man
organisera funktionshinderfrågorna, hur blir det med Samverkansavtalet? Frågorna var
många.

FRKL har möte 7 mal och med tanke på covid- 1 9 som är nu begränsas antal deltagare enligt
Jonas, inga ersättare deltar och endast tre ordinarie representanter från Funktionsrätt Kalmar
län deltar på mötet.

Styrelsen beslutade att Christer A, Clearry och Lena deltar på Funktionshinderrådets möte 7
maj.

Styrelsen beslutade attha ett extra styrelsemöte via telefon 7 maj kI.15.00. kansliet skickar ut
kallelse.

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

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

§34(6) Rapporter
a) Årsmötet, valberedningen: En plats i valberedningen är vakant, ft)rslag kan skickas till

kansliet kansliet@funktionsrattkalmarlan.se eller till Sara sara@,funktionsrattkalmarlan.se

b) Dialogmöte 4 feb. minnesanteckningar: År utskickade till styrelsen.
Bilaga 1.

§35(7) Utvecklingsområden
Projektet: Går in i en genomforandefas nu med webbutbildning med Folkuniversitetet,
1 1 personer deltar.

Styrelseledamötemas mejladress är anmäld till Coompanion filr att få nyhetsbrev, vill man inte
ha det ffir man säga till Sara.

Genom telefonmöte i projektet diskuterades fortsättning efter projektet, kan vi fortsätta ha dom
i rörelse och hur man fä det att överleva? Mer information kommer längre fram.
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b) Hur Funktionsrätt Kalmar län kan marknadsföra sig: Bordlades till ett st5,relsemöte längre
fram.

§36(8) Ekonomi
Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Awikelserna är
marginella mot fiiregående år vid samma tidpunkt.

Arbetsgivaravgifterna blir lägre i fina månader p.g.a. rådande coronavirus (covid-19)

§37(9) PersonalfrägorlKanslifrågor:
Coronakrisen information: Ordforande Åke informerade att kansliet har öppet med personal
på plats kI.8.00-12.00 men att besökande undanbes. Information finns uppsatt och på
Funktionsrätt Kalmar läns hemsida. Personalen finns tillgängliga via dator och telefon.

Ordfiirande Åke informerade om personalläget.

§38(10) StudierKonferenser
Info. medlemskonferensen: Konferensen är framflyttad till 14 oktober.

Ame informerade om att styrelsekurser, sociala medier och hälsokurser är framflytade till
hösten. Mer information kommer längre fram

Kurser skickus ut till ordfiiranden och studieorganisatören i fiireningen.

Kurser läggs också ut på Funktionsrätt Kalmar läns hemsida.

§39(11) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till foreskrifter om ändring i loreskrifter och allmänna

råd om statligt tandvårdsstöd
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Sakkunniggruppens genomlysning inftir beslut om nationell

högspecialiserad vård.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel i Altinget.
o Funktionsrätt Sverige: Inbjudan webbinarier "Respekt for rättigheter?"
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Id6buren välf;ird.
o Funktionsrätt Sverige: Pressm. Funktionsrätt Sverige i media idag om Coronaepidemin.
o Funktionsrätt Sverige: Socialstyrelsen har lyssnat pävära synpunkter kring viktiga

prioriteringar.
o Funktionsrätt Sverige: Pressm. med kommentar kring Socialstyrelsens nya nationella principer

ftir prioriteringar inom intensiwård.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Framtidens teknik i omsorgens tjänst.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Långtidsutredningen 2019, Huvudbetänkande.
o Funktionsrätt Sverige: Debatt om smittskyddspenning och närståendepenning.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Externremiss avseende nya ftireskrifter om blodverksamhet.
o Funktionsrätt Sverige: Webbinarium om funktionsrätt med fokus på barn, familj, utb.
o Funktionsrätt Sverige: Avgivit remissvar, Ötaa kompetens om neuropsykiatriska svårigheter

och sex- och samlevnad i lärarutbildningarna.
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§40(12) Övrigt
a) Styrelsens stöd: Styrelseledamöterna fick välja inom vilka områden som man vill ftirdjupa sig i

t.ex. delta på foreläsningar, nyheter osv. Gäller hela länet, det kan se olika ut i kommunema.
Lena har redan om LSS och psykiatri.

Hälso- och sjukvård: Christer A
Socialforsäkring: Sophie, Krister E
Tillgänglighet och inkludering: Christina, Clearry och Krister E
Barn- och ungdomar: Clearry, Walter
Mänskliga rättigheter/diskriminering: Sophie
Familj: Walter
Förebyggande friskvård: Arne
Annat område

§41(13) Nästa möte:
Extra möte kommer att hållas: 2020-05-07 kI.15.00 telefonmöte. Kansliet skickar ut kallelse.

Ordinarie styrelsemöte: 2020-05 -27 kl.l 5 .00

§42(14) Mötets avslutning
Ordftlranden tackade styrelsen ftir medverkan och avslutade därefter mötet.
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Ordflorande: Åke Sekreterare: Annelie Olsson

Justerare:


