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Funktionsrätt Kalmar län
Styrelsemöte nr. 6 2020
Onsdag 30 September 2020
Zoom och telefonmöte

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Christer Andersson
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Walter Rydström
Sophie Eriksdotter Forsman §69-§74

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

§6e (1)

§70 (2)

§71 (3)

Ej närvarande:
Christina Karlsson har aviserat frånvaro
Lena Jönsson har aviserat frånvaro
Arne Hertzberg tekniska problem

Alla deltagarna till mötet svarade med sitt namn att man fanns med via zoom eller telefon
se ovanftir.

Mötets öppnande och upprop
Ordforande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och forklarade därefter mötet öppnat.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §73d. Invånarberedning, §73e. Rapport dialogmötena,

§74b. Arbetsrutiner och §78 Funktionsrätt Sverige: Remiss, Ett nationellt sammanhållet

system ftir kunskapsbaserad vård.

§77 Övriga kurser hölls öppen ifall Arne kom med.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Krister Ekström och Clearry Ruisla.

Besök och Postadress:
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5 150-4033
Org.nr: 83 24 00 8757

Telefon: 0480-214 40
E-postadress : kansliet@funktionsrattkalmarlan. se

Hemsida: www. funktionsrättkalmarlän. se
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§72 (4)
a)

FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Rapport från mötet 3 sept.: Krister E informerade att något protokoll inte hade kommit,
Annelie hade erhållit information att det fanns på Region Kalmar läns hemsida. Är nytt fir
alla med den nya organisationen men att protokollen skickas som ftirut till representanterna
vore bra.
Vidare informerades att det var bra uppslutning på mötet.

Syftet med den nya organisationen är att knyta de strategiska funktionshinderfrågoma
närmare folkhälsoområdet och verksamheterna. Grunderna i samverkansavtalet gås igenom.

Enklaste sättet att skicka t.ex. skrivelser till Region Kalmar län är att använda den officiella
e-postadress en : region@regionkalmar. se

Frågor om ansökningar flor organisationsbidrag och enskilda bidrag är det
ansokan@regionkalmar.se som används.

Frågor ska skickas in 4 veckor i florväg innan rådsmötet lor att kunna besvaras på bästa sätt.

Christer A informerade att Funktionshinderrådet har tagit till sig av gjord skrivelse angående
omorganisationen, se §73c.

Regionstyrelsen och Regionfullmäktige informerade på rådets möte att Funktionshinderrådet
och Pensionärsrådet inbjöds till ett möte i bö4'an på juni med anledning Corona.

Funktionshinderrådets sammanträdesda tum 2021 :
5 mars
6 maj
2 september
3 november

b) Regionalt Trafikförsörjningsprogram: Ett forslag till remissvar angående
Trafikforsörjningsprogrammet var gjort av Christer A.

Diskussion gjordes att det var Funktionshinderrådet som var remissinstans ej Funktionsrätt
Kalmar län. Man behöver örsöka hitta formerna i den nya organisationen och hur
representantema ska jobba. Politikerna måste visa vad dom vill och tänka på vad rådet vill ta
fram.

Styrelsen beslutade att ge sitt stöd till gjort ftirslag till remissvar.
Representanterna i rådet lämnar ett remissvar, finns i vårt samverkansavtal att
Funktionshinderrådet ska vara remissinstans.

Styrelsen beslutade att Funktionsrätt Kalmar läns representanter i FRKL skriver under
forslaget och lämnar in.

Diskussion giordes om SRF, R och DHR också skulle skriva på. Regionen fär ta ställning och
hitta lö snin gar p ä remi ssft)rfarandet.
Christer A gör i ordning dokumenten for påskrifter.
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c) FRKL presidiemöte 13 okt: Christer A tar med sig frågorna om pågående ärenden, att ha en
kort rapport var ärendena ligger. Angående avgifterna informerade Annelie om att frågorna
rörde olika instanser och berörd person skulle samla ihop alla svaren på frågorna och
återkomma men det kan ta lite tid.

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

Mobil: 073- 953 00 2I e-post: christer.larsg.andersson@gmail.com

§73 (5) Rapporter
a) Rapport från mötet med regionråden 31/8: Ordf. Åke, Lena och Sara deltog, anledningen

var att stärka samverkansavtalet, att kunna samverka mer i tydliga former, att vara mer
involverade i alla beslut, att Funktionshinderrådet är en mer aktiv aktör och regionträffarna
behöver ftirbättras. Personcentrerad vård behöver region Kalmar ta till sig en del regioner har
det redan. Var ett bra möte, minnesanteckningar gjordes.

b) Regional arbetsgrupp Funktionsrätt: Sara medverkar i ett nätverk med Länsstyrelsen som
också arrangerar nätverket. Informerades också att Moa Brändstr<im har ersatt "Felix" (Åsa)
Everstrand. Mer information kommer längre fram.

c) Svar på skrivelse ang. organisationsförändringen: Svar har inkommit att omorganisationen
kommer att bidra till ett fortsatt gott samarbete. Det pågår också arbete med att lyfta
funktionshinderfrågorna i kommande planer och strategier lor att stärka målgruppens
möjlighet till en mer jämlik hälsa.

d) Invånarberedning: Beredningen for invånarinflytande Ordf. Åke och Sara deltog, det var
bl.a. foreläsare, öredrag om patientmedverkan. Bildpresentation visades. Se bilagal.

e) Rapport dialogmötena: Christer A tog upp frågan om Funktionsrätt Kalmar 1äns ledamöter
ska medverkapä alla träffarna. Sara skickar ut om tråffama om nån ledamot vill delta anmäler
man sig till Sebastian Hallen. Informationen om träffarna har inte kommit fram till de som
inte har mejl. Berörd kontaktar själv Sebastian men också viktigt att det finns en
telefonuppgift att tillgå och inte enbart mejladress.

§74 (6) Utvecklingsområden
a) Projektet: Sara informerade att det går bra alla är duktiga och fantastiska. Det har övats på

provpublik, varit ft)reläsningar, övningar, seminarium. "Alla har något att berätta" det går bra
att sprida att dessa loreläsare finns. www.minaberattelser.se eller kontakta Elisabeth Stake
mejl: elisabeth.stake@coompanion.se, mobil: 070-425 41 60

b) Arbetsrutiner: Christer A Funktionsrätt Kalmar län behöver finna former på hur vi ska jobba,
ftirdela inom styrelsen, inom regionen och kansliet.
Att vi får vara med och påverka, och kontakter dr viktiga.
Vi måste lyssna, vi måste säga nåt och tala om vad vi vill säga.
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§75 (7) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Det finns möjlighet till

forbättringar och investeringar. Styrelsen tittar på ekonomin innan bokslutet.

Förslag till årsmötet om att använda Hilmar Olsens fond kommer på nästa styrelsemöte 28
oktober.

§76(8) PersonalfrägorlKanslifrågor:
a) Personalläget: Ordf. Åke informerade styrelsen om läget.

§77 (9) Studier Konferenser
Skuggsyskon teaterpjäs: Teaterpjäs av Östra Teatern inbjudan har gått ut.

Övriga kurser
Rapport om ABF och digitala lösningar: Punkten utgår då Ame inte var med på detta möte.

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören i fiireningen.

Kurser läggs också ut på Funktionsrätt Kalmar liins hemsida.

§78 (10) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Save the date! den 14 sept. lanseras kampanjsida ftir "Respekt for

rättigheter?"
o Funktionsrätt Sverige: Pressm. Dags att kompensera riskgrupper fullt ut.
o Funktionsrätt Sverige: En vecka kvar - den 14 sept. lanseras kampanjsidan

resp ektforratti gheter. s e manual ftir I ans ering.
o Funktionsrätt Sverige: remiss, Ett ändamålsenligt skydd for tryck- och yttrandefriheten.
o Funktionsrätt Sverige: Press om vår Nor,usenkät: Corona har blottat och fordjupat sprickorna i

välfärden.
o Funktionsrätt Sverige idag: idag startar kampanjen #respektftirrättigheter.
o Funktionsrätt Sverige: Samverkansprojekt fiir bättre hälsa hösten 2020- medel som

patientftireningar kan söka.
. Myndigheten for delaktighet. Arrangerar ett frukostmöte 28 sept. med temat Coronapandemin

och nya utmaningar.
o Funktionsrätt Sverige: Inbjudan till remissmöte om LSS-utredningen den 25 sept.

o Funktionsrätt Sverige. Remiss, LSS-utredningen.
Varit på remiss tidigare och blev förkastat. Vilka förbäffringar vill vi ha? Styrelsen
gemensamt håller med i deras yttrande, var och en får skicka tiII Funktionsrätt Sverige.

o Funktionsrätt Sverige: remiss, Förslag till Boverkets fiireskrifter om ändring i Boverkets
ftireskrift er om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

o Funktionsrätt Sverige: Pressmeddelande och inslag Morgonekot
o Funktionsrätt Sverige: Elisabeth Wallenius intervjuas i Dagens Nyheter.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss, ett nationellt sammanhållet system lor kunskapsbaserad vård.

God och nära vård: Förstärker patientens vårdbehov. Funktionsrätt Kalmar län kommer
att ha detta under bevakning.
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§79 (11) Ovrigt
a) Förslag till årsmötesordförande 2021: Annelie har kontaktat Peter Wretlund som har tackat

ja till uppgiften.

b) Regionens höstträffar: Träffarna är igång. Viktigt att dom som inte har mejl också får
informationen. Kontakta Sebastian Hallen om man undrar över något.
s eb as ti an. h all en@r e gionkalmar. s e

§80 (12) Nästa möte:
2020-10-28 kI.1s.00

§81 (13) Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen fiir medverkan, och avslutade därefter mötet.

JuSterat'e j"Krister Ekström
,fufrW"'*'..........
Justerardl: Clearry Ruisla

Ohw-
Annelie Olsson


