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Styrelsemöte nr. 4 2020
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Telefonmöte

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Ame Hertzberg
Christer Andersson
Christina Karlsson
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Lena Jönsson

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

§43 (1)

§44 (2)

§4s (3)

Funktionsrätt
Kalmar [än

Ej närvarande:
Sophie Eriksdotter Forsman har aviserat frånvaro
Walter Rydström har aviserat frånvaro

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

Mötets öppnande och upprop
Ordforande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och lorklarade därefter telefonmötet
öppnat.

Mötet började med att gratulera ledamot Krister Ekström som fyller 75 är i juni.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §47c. Rapport från fordelningskommitt6n, §48d.
Respekt for rättigheter (bok) och §49b. Fördelningen av arvodespengar.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Christer Andersson och Lena Jönsson.

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



§46 (4) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
a) FRKL information: Diskussioner gjordes, vilka kommer atthahand om vilket?, samordning

av funktionshinderfrågorna? , Samverkansavtalet?. Ha kunskaper ute i verkligheten och
barnkonventionen är vikti ga.

Det har beslutats att arbetet delas in i tre delar:
o Administration av funktionshinderrådet hanteras av Regionstab kansli
o Funktionshinderfrågorna som dr en del av folkhälsan och som tillhör det strategiska

arbetet hanteras av Re gional utvecklings florvaltning.
o Strategiskt arbete gällande hjälpmedel hanteras av Regionservice.

Mimmi Hogland fortsätter tillhöra Regionservice och fortsätta med hantera det strategiska
arbetet gällande hjälpmedel.

Folkhälsosamordnare Marie Tigeryd kommer arbeta med de strategiska frågorna, Ulrika
Cederholm, regionsekreterare kommer vara sekreterare för Funktionshinderrådet.
Bidragsansökningar kommer hanteras inom basenheten for Projekt- och ftiretagsstöd.

Efter sommaren kommer mer information.

Styrelsen beslutade att skicka in gjord skrivelse vilken delgivits styrelsen, där också Gerd
Mahl (vice ordf. FRKL) reumatikerna ställer sig bakom.

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

§47(5) Rapporter
a) Styrelsens stöd: Komplettering med Lenas områden, diskriminering och forebyggande

friskvård samt LSS och psykiatri sen tidigare.

b) Minnesant. Möte med Christer Holmgren och Peter Wretlund: Christer Holmgren är ny
trafikdirektör ftir KLT . Diskussioner gjordes, minnesanteckningar är utskickade till styrelsen.
Bilaga 1.

c) Rapport från fördelningskommitt6n: Nils-Allan och Christer A är representerade i
ft)rdelningskommittdn och informerade att ca 3 miljoner flordelas, ett antal foreningar har inte
haft sina årsmöten pga. coronaviruset och möjlighet f,rnns att liimna in sin ansökan senare.

§48(6) Utvecklingsområden
Projektet: Sara informerade att utbildning är varje måndag em. via zoom, Anoteket med bilder
och ftlreläsare. Sommaravslutning är tänkt att ha i trädgården på Krusenstierna med
foreläsning.
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b) Hur Funktionsrätt Kalmar län kan marknadsföra sig: "Mediakuberna" i bussarna skulle
kunna användas till information från foreningarna t.ex om att inte använda starka dofter osv.
Christer Holmgren ska undersöka saken vidare och återkomma.

Clearry kom med forslaget att fortsätta använda dom bakre dörrama till passagerare med
pälsdjur. Förslaget tas vidare.

c) Skrivelse angående Nationella Anhörigdagen 6 okt: Skrivelse har inkommit från
Njurftirbundet om att göra något gemensamt denna dag fiir att uppmärksamma anhöriga till
närstående som gör ett värdefullt arbete.
Styrelsen beslutade att ställa sig bakom gjord skrivelse och på något sätt delta. Sara kontaktar
Njurftirbundet.

d) Respekt för rättigheter (bok): Rapport om hur Sverige lever upp till konventionen. Styrelsen
erhåller varsin bok att använda i sitt styrelsearbete.

§49(7) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen.

Investeringar som fiber, telefonin, byte av router är avklarade och genomforda.

b) Fördelningen av arvode: Ordf. Åke gav lorslaget att Christer A som haft flera uppdrag
erhåller 1000kr, vice ordf. Lena 500kr och studieorganisatör Arne 500kr som har speciella
uppdrag i styrelsen.
Styrelsen beslutade att anta ft)rslaget till lordelningen av 2000kr. Nästa år blir det en annan
lordelning då alla ledamötema i styrelsen har extra områden (styrelsens stöd)

§50(8) PersonalfrägorlKanslifrågor:
a) Kansliet semesterstängt: Kansliet har stängt v.28-32 (6 juli -7 augusti)

§51(9) StudierKonferenser
Medlemskonferensen i Oskarshamn, folkhögskolan är framflyttad till 14 oktober.

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

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören i fi)reningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsriitt Kalmar läns hemsida.

§52(10) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till Boverkets fiireskrifter och allmänna råd om

planbeskrivning.
o Funktionsrätt Sverige: Pressm. Kommunerna får inte abdikera från sitt samhällsansvar.
o Funktionsrätt Sverige: Avgiven skrivelse: Skrivelse till Lena Hallengren med anledning av

smittskyddspenning.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, Hälso- och sjulvård i det civila ftlrsvaret.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, avseende lorslag till Socialstyrelsens ftireskrifter om 
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utfärdandet av intyg i hälso- och sjukvården. 
"i f 

,lT

cr{ /tL ÄI



a

a

a

o

a

Funktionsrätt Sverige:
Funktionsrätt Sverige:
sjukvårdssystem.
Funktionsrätt Sverige:
Funktionsrätt Sverige:
Funktionsrätt Sverige:
Funktionsrätt Sverige:
Funktionsrätt Sverige:
rättigheter.
Funktionsrätt Sverige:
Funktionsrätt Sverige.
Funktionsrätt Sverige:
Funktionsrätt Sverige:

Avgivet remissvar: Id6buren välf;ird.
Remiss, God och nära vård-En reform for ett hållbart hälso- och

Inbj. Remissmöte på distans 2l15 om God och nära vård.
Avgiven skrivelse: SKR:s hemställan om lagändring i SoL och LSS.
Avgivet remissvar: Modernare byggregler.
Avgivet remissvar: En begriplig och trygg sjukforsäkring.
Inbj. Till fortsättningen på vår webbinarieserie om rapporten Respekt ftir

Remiss, Översyn av yrket personlig assistent.
Avgiven skrivelse till arbetsminister Eva Nordmark.
Avgivna skrivelser.
Rapporten "Respekt fiir rättigheter".
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§s3(11) Ovrigt
Inget fanns.

§54(12) Nästa möte:
2020-08-26 kI.15.00 Nygatan 30, Kalmar.

§55(13) Mötets avslutning
Ordforanden tackade styrelsen filr medverkan, önskade alla en trevlig sommar och avslutade
därefter mötet.
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Sekreterare: Annelie Olsson

Justerare: ster ndersson
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