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Närvarande:
Åke Ring ordforande, deltar på plats
Ame Hertzberg, deltar på plats
Christer Andersson
Christina Karlsson
Clearry Ruisla
Krister Ekström
Lena Jönsson
Walter Rydström
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Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Nils-Allan Edman kassör § 1-5c,§7,§ 1 1

Sara Cullin funaldo kanslichef

§1 (1)

Inbjudna:
Monika Brinkenfeldt Samk. valb. §1-3, §7, §11
Annette Ranvik valb. §1-3, §7, §11

§2 (2)

Alla deltagama till mötet svarade med sitt namn att man fanns med via zoom eller telefon
se ovan{tir.

Funktionsrätt Kalmar läns ledamot Krister Ekström har mottagit tillgänglighetspriset av
kommunstyrelsen för sitt mångåriga engagemang inom funktionsrättsfrågor. Styrelsen gav
muntliga gratulationer och bra jobbat.

Mötets öppnande och upprop
Ordftirande Åke Ring hälsade styrelsen och valberedningen välkomna och förklarade därefter
årets ftirsta styrelsemöte öppnat.

Dagordningen
Dagordningen godkändes att borja med §7, §11a och §11b samt tillägg i §11d. inbjudan till
digitalt möte22 mars.

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

§3 (3)

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.funktionsrättkalmarlä-n.sg { ,{ '! ,;4Y r /'i*



§7 (7) Ekonomi
a) Ekonomisk rapport: Nils-Allan informerade att bokftiringen ftir år 2020 snart är klar.

Styrelsen beslutade att reservera medel från år 2020 till datorutbildningen ftir Funktionsrätt
Kalmar läns ledamöter efter årsmötet.

b) Lönerevision personal: Artalet är klart 2,9Yoblev hojningen, gäller frän 1112-2020. Ordf. Åke
har gjort ett förslag till styrelsen om fordelningen av den "rörliga" delen.
Styrelsen beslutade att anta gjort ftrslag.

c) Kassör budgetmöte: Christer Andersson gör tillsammans med Nils-Allan ett forslag till budget
202t.

c) Sena reseräkningar: Styrelsen beslutade att endast reseräkningar från samma år godkänns,
eftersom äldre år är avslutade.

§11 (11) Övrigt
a) Årsmötet 2021, digitalt?: Styrelsen beslutade att avboka lokalen i Oskarshamn, Forum och ha

ett digitalt årsmöte.
Diskussion gjordes om vissa problem som kan uppstå men att det finns lösningar.
Ordf. Åke kontaktar Peter Vretlund (årsmötesordf. 2O2l) om det finns några synpunkter.

Ett testmöte görs 18/3 kI 17.30. infiir årsmötet.

Valberedningen gav information om läget. Som tidigare beslutat kommer valberedningens
forslag att skickas ut tillsammans med kallelsen till arsmötet 3 veckor innan årsmötet 28 mars,
samt en presentation av de nominerade.

b) Antal ledamöter i Funktionsrätt Kalmar läns styrelse, medlemsavgiften 2022: Det är
Styrelsens förslag till årsmötet att ha 8 ordinarie ledamöter och en ordforande.

Medlemsavgiften 2022: Styrelsens förslag till årsmötet är att det är oförändrat.

§4 (4) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
a) Protokoll FRKL 2020-ll-03: Protokollet kom väldigt sent. Walter informerade att

enhetscheferna informerade om sitt och att skrivelserna om yttre utrop på bussama togs upp
och om fortsatt dialog rörande elsanerade lokaler på sjukhusen.
Information gavs också på ftrra styrelsemötet.

b) Presidiemöte: Ordf. Åke och vice ordf. Lena gav förslaget attvärarepresentanter i rådet ftiljer
upp de fiågeställningar som kommer upp. Att man delar upp ansvaret sinsemellan, och träffas
nån vecka innan via zoom ftir att diskutera frågoma.
Christer A som är vice ordf. i rådet tar fram en plan hur det ska utföras.
Styrelsen beslutade att anta förslaget.

Föreningarna kan kontakta vår presidierepresentant i rådet, Christer Andersson om det iir något
man vill ta upp på dessa möten.

Mobil: 073- 953 00 2l e-post: christer.larsg.andersson@gmail.com ) i-'"',,
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§s (s) Rapporter
Delaktighetsdagen: 18/1 digitalt, Christina, Krister E och Sara deltog. Var om Agenda 2030
och universell utformning. Det finns stora utmaningar som arbetsliv och ekonomi Alla ska
vara en del av samhället, alla får hjälpas åt.
Att barn får vara delaktiga tidigt för att det ska kunna fungera, som när en skola byggs t ex
material som används, fri yta i utemiljön, viloplatser.
Universell tillgänglighet är vätdigt viktigt.

Upplägget på dagen var bra med korta anftiranden på max 45min.
Global hållbar utveckling, finns mycket att göra och finns mycket att läsa på om Agenda 2030.
En intressant och bra dag.
Minnesanteckningar gjorda av Christina, se bilaga I

Referensgrupp organisationbidragsöversyn: Arne, Christer A och Clearry vill vara med i
referensgruppen ftir översyn. Anmäl till sara om man vill delta.

Samverkansplattform arbetsgrupp juridisk person: Ingår i Samverkansplattform där
hembygdsftireningar, Rädda barnen, Smålandsidrotten och Parasport ingår. Utkast till stadgar
var utskickade till styrelsen ft)r kommentarer.
Bruklig att man justera i stadgarna vad som uppstår i en förening.
3/3 interimmöte och 1514 är det stormöte och det gär att ansöka om medlemskap.
Kontakta Sara ftir mer information.

Nätverket regional arbetsgrupp Funktionsrätt: Möte var 11/1 med Moa Brändström
Länsstyrelsen, länets kommuner och regionen med inriktning hälsa, friskvård och friluftsliv.
Funktionsrätt har blivit tillfrågade om hur organisationema gör. RTP har haft Zumba,
Neuro har haft sittyoga. Målet är att allatillgänglighetssamordnare i kommunerna och
friluftsfrämjandet är attfä ut folk i naturen.

Utvecklingsområden
Projektet, Foldern, projektet allmänt: Deltagarna i projektet har hjälpt till att utforma
foldem som nu finns. G-pp två börjar i mars med utbildningen. En föreläsare har fatt ftirsta
jobbet i demokrativeckan. Folkuniversitet har används tidigare men en offert har gjorts till
ABF och Anoteket också.
Projekledare Elisabeth Stake är med i radion p4 Kalmar 2811.

Personalfr ägor I Kanslifrå gor:
Corona läget: Ordf. Åke informerade att kansliet är stängt till vidare p g a rådande pandemi
och personalen arbetar hemifrån om möjligt.

Personal läget: Ordf. Åke informerade att kontakt har gjorts med Unionen och
Arbetsförmedlingen och inga hinder fanns för uppsägning av hen. Styrelsen beslutade att
fortsätta uppsägningsprocessen p g a arbetsbrist. Hens uppsägningstid är 6 månader.

ordf. Åke träffar AF 212 i annat ärende och återkommer i det ärendet.

KFO Byter namn till FREMIA fr. o. m. 1 januari: Ordf. Åke gav informationen.
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b)

c)
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§e (e) Studier Konferenser
212 Föreläsning med Lisbeth Pipping, Kärlek och stålull: Folkhälsorådet inbjuder till en gratis
digital foreläsning om att vara mamma till sin mamma som hade en lindrig utvecklingsstöming
och en alkoholiserad fader som lämnade hemmet tidigt.

3/2 Hjärnskadefiirbundet ftireläsningsdag: Föreningen Hjärnkraft inbjuder till en
fore läsning sdag om rehabi litering eft er ft)rvärvad hj ämskada.

Styrelsen beslutade att en webbftreläsning kommer att genomftiras istället for
medlemskonferens, är pä2 tim. med paus. "Så talar du så andra lyssnar" med Fredrik Mattsson.

Viktig att vi kan hnna olika former som fungerar, att vara mer igång är bra.

Övriga kurser
Inga fanns

a)

b)

§10 (10)
1.

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören iföreningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsrtitt Kalmar ltins hemsida.

Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordftiranden och styrelsen
Funktionsrätt Sverige: Pressm. Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla
sjuka.
Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar, delbetänkandet En annan möjlighet till särskilt stöd

- Reglering av kommunala resursskolor.
Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar, En mer likviirdig skola - minskad skolsegregation
och ftirbättrad resurstilldelning.
Funktionsrätt Sverige : Snabbremiss om Organisationsöversynens rapport.
Funktionsrätt Sverige: Remiss, Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet.
Funktionsrätt Sverige: fråga till samarbetsorgan i regioner tillgänglighet och upphandling.
Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till Boverkets foreskrifter om skydd mot buller i
byggnader och ftirslag till ändring i Boverkets byggregler.
Funktionsrätt Sverige: Rundabordssamtal om digital tillgänglighet och upphandling2Sll.
Funktionsrätt Sverige: Remiss, Förslag till ftirändringar i timplaner mm.
Funktionsrätt Sverige: Inbj. Webbinarier i samarbete med Smer - En mer inkluderande
krisberedsk ap 25 -26 j anuari.
Funktionsrätt Sverige: Funktionsrätt Sveriges styrelses forslag till kongressen202l.
Funktionsrätt Sverige: Remiss, Boverkets rapport 2020:21Mått på bostadsbristen.
Funktionsrätt Sverige: Remiss, EU-kommissionens meddelande om en läkemedelsstrategi fcir
Europa.
Funktionsrätt Sverige: Remiss, krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt
medborgarskap.
Funktionsrätt Sverige: Remiss, samverkande krafter - för stärkt kvalitet och likvärdighet inom
komvux för elever med svenska som andraspråk.
Funktionsrätt Sverige: En gemensam angelägenhet
Funktionsrätt Sverige: Inbj. Till Boverkets webbseminarium 18 och 25 februari om
remissen "Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader"
Branschftireningen Svensk Bostadsanpassning: Kommunen bär ansvaret for fcirvaring av
elrullstolar.
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19. Funktionsrätt Sverige: Remiss, En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.
20. Funktionsrätt sverige: Nu finns enkäten om sexuell hälsa tillgänglighet.
21. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Promemorian Frivillig skattskyldighet ftir mervärdesskatt vid

uthyrning av lokaler
22. Fu*tionsrätt Sverige: Remiss, Betänkandet av Utredningen om genomforande av direktivet

om balans mellan arbete och privatliv.

§ I 1 c) Anders Andersson KD: Rapport från regionfullmäktiges debatt om länsfärdtjänst:
Styrelsen har tagit del av Anders utskick. Funktionsrätt Kalmar län strävar åt samma håll
gällande länsftirdtj änst.

d) Pia Steensland, funktionshinderpolitisk talesman ftr KD har ett webbseminarium 3 mars kl.
16.00-17.30 om LSS och länsftirdtjänst. Deltar gör också Jimmy Loord och Anders Andersson
från KD.
Styrelsen beslutar att delta. Anmälan görs till Sara.

Synpunkt om vaccineringen kom upp, se bilaga 2

Cleany talade om digitalt utanförskap , allahar inte bank-id eller mejladress. Det blir ett stort
problem ft)r många. Mer information behövs hur testerna görs (covid-19) för att ta bort oro och
spänningar för bam.
Ett tips kom att man kan ha freja alD+ om man är minderårig eller inte har bank-id. Är en app
till mobilen.

§12 (12) Nästa möte:
2021-02-24 kI.15.00

§13 (13) Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen for medverkan, och avslutade därefter mötet.

Justerare: ster Ekström


