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§14 (1)

§ 1s (2)

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

Mötets öppnande och upprop
Ordftirande Åke Ring hälsade styrelsen och valberedningen välkomna och fcirklarade därefter
styrelsemöte öppnat.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §20b. Ekonomiska rapporter, §20c. Hilmar Olsdns

fond, §22d. Digital delaktighet från 3 dec. (MFD) och §23 nr.13 Funktionsrätt Sverige,
weebinarium med Arvsfonden. Psykbryt - bryt den psykiska ohälsan 1613.

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. funktionsrättkalmarlän. se



§16 (3) Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Krister Ekström och Arne Hertzberg

§17 (4) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Inget fanns att rapportera.

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

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

§ 18 (5) Rapporter
a) 3 feb. Utb dag kansli och styrelse Förvärvad hjärnskada: Kansliets personal och styrelsen

var inbjudna att delta. En bra ft)reläsning om rehabilitering, och berättelse från drabbad.

b) 10 feb. Strategi framåt möte Åke, Lena, och Sara: Intervallmöten kommer att hållas för att
diskutera framåt. Vad behöver vi förändra, utveckla och vilka frågor ska vi arbeta med?

Styra arbetet mer målmedvetet framåt, nån form av dialog med varje förening en kompetens som
man vänder sig till. Rådgivande i varje förening in till styrelsen (kontakt i varje ftirening), arbeta
mer gemensamt med föreningarna. Vad är på gång, vad behöver vi ta tag i?

Styrelsen beslutade att arbeta efter denna strategi.

§19 (6) Utvecklingsområden
a) Projektet "Alla har något att berätta" grupp 2 start: De första deltagarna ska få prol.testa en

halvtimme. Informerades att 9 deltagare börjar, en plats finns ledig.
Anoteket har utbildningen denna gången också. Finansieringen har fått anpassats.

b) Samverkansplattform Kalmar län 3 mars Interimsstyrelse och stämma 15 april: Stadgar,
medlemskaps och grundfinansiering har gjorts. Agenda 2030 som Coompanion fått uppdrag från
Region Kalmar lan. Snabb kommunikation åt båda hållen ftireningar och regionen.
Vi är starkare tillsammans. Viktigt i samhället att få synas och vara med i
samhällsutvecklingen.
Ska Funktionsrätt Kalmar län söka medlemskaps? Frågan tas upp senare när stadgarna är mer
riktade.
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c) Funktionsrätts zoom börjar användas av medlemsfiireningar: Föreningarna har börjat
använda zoom som Funktionsrätt Kalmar liin gratis erbjuder sina medlemsforeningar. Endast två
personer kan kan hjälpa till med zoom, fler behöver ha kunskapen.

d) Verksamhetsplan 20212 Diskussion gjordes, förslag kom att arbeta med samma punkter ett år til1.
Styrelsen föreslår till årsmötet att ha oforändrad verksamhetsplan ftir år 2021.

§20 (7) Ekonomi
a) Förslag till budget 2021: Styrelsen beslutade att anta gjort budget{tirslag 2021 och lägga fram

till arsmötet.

b) Ekonomiska rapporter: Bidraget kom tidigare i år mot forra året. Ekonomin ser positiv ut.

c) Hilmar Ols6ns fond: Informerades att kapitalet att använda har varit oförändrat i flera år.
Diskussion gjordes. Styrelsen beslutade att skicka ut till medlemsforeningama tillsammans med
reglerna och kunna ansöka ur fonden.
Ordf. Åke får uppdraget att kontakta en jurist om hur Funktionsrätt kan använda hela beloppet och
upplösa fonden.

Tillägg i protokollet: Efter samtal med ordf. Åke skickas det inte ut till medlemsftireningarna om
ansökan ur fonden pga att ansökningstiden är 1 5 j anuari- 1 5 mars, det blir ftir kort tid.

§21 (8) Personalfrågor/I(anslifrågor
a) Personalläget: Ordf. Åke informerade att utvecklingssamtalen har börjat. Övrig information

gavs om personalläget och ordf. Åke återkommer i ärendena.

§22(9) Studier/I(onferenser
a) Webbinarfiireläsning (medlemsdag) 21 april kI. 13.30-15.30 "Så talar du du så att andra

lyssnar": Digital inbjudan kommer snart att skickas ut till foreningarna. Kanslichef Sara Cullin
Rinaldo vill ha någon att "bolla" med i sina kontakter med t.ex regionen. Ordf. Åke tar på sig
det.

b) 28 april k1.15.00: Styrelseledamötema har en timmes datautbildning kI.14.00. En timmes
utbildning till blir lite längre fram.

c) 22 mars kI. 16-17.30 Pia Steensland webbinarium om LSS, ftirdtjänst, sysselsättning: En
inbjudan till seminarium om LSS, länsf?irdtjänst och arbetsmarknad från KD. Pia Steensland är
riksdagsledamot, deltar gör också regionråden Jimmy Loord och Anders Andersson och
Chatrine Pålsson Ahlgren, regionpolitiker.
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Ame informerade att på Funktionshinderrådets möte 5 mars kommer punkten Förslag till nya
riktlinjer fiir organisationsstöd upp. I översynsgruppen har Arne, Clearry, och Christer A
ingått. Ame har informerat Louise Palmgren hur det har varit tidigare. Diskussion gjordes.
Från och med 2022 gäller det nya. Ame rapportera till styrelsen och Sara vad som sades.

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören ifi)reningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsrritt Kalmar ltins hemsida.

Valberedningens sammankallande Monika Brinkenfeldt informerade att ett ft)rslag gjorts och
lämnats till Funktionsrätt Kalmar län som skickades ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

Kommentar kom att vulberedningen gjort ett bra arbete.

Styrelsen testade att rösta, längst ner i chatten finns en textruta som man använder.

Monika Brinkenfeldt, valberedningen lämnade mötet.

d) Digital delaktighet 3 dec.: Ingen information har kommit fran dagen. Det finns stor digital
utanftirskap. På MFD:s hemsida finns filmer som handlar om hinder ftir digital delaktighet och
hur man löser dem. Cleany kontaktar MDF for att få utskrifter skickade till sig.

§23 (10) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordftiranden och styrelsen
1. Funktionsrätt Sverige: Regeringens förslag om ett MR-institut är en seger for vårt arbete.
2. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Begrepp inom läkemedelsområdet.
3. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Fast omsorgskontakt i hemtjänsten.
4. Funktionsrätt Sverige : Remissvar, Hållbar Socialtj änst.
5. Funktionsrätt Sverige: Avgiven skrivelse, behovet av en fcirbättrad statlig styrning på

hjälpmedelsområdet.
6. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Sakkunniggruppens genomlysning inför beslut om nationell

högspecialiserad vård.
7. Funktionsrätt Sverige: Webbinarium 9/3 En socialft)rsäkring på fallrepet.
8. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Tillftilliga nedstängningar och lörbud för att ftrhindra

spridning av sjukdomen covid-19.
9. Svensk Bostadsanpassning: En stark allians ryter ifrån om den negativa utvecklingen.
10. Funktionsrätt Sverige: remiss, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens hemställan

avseende 1 1 4 kap. Socialftjrsäkringsbalken.
1 l. Funktionsrätt Sverige: Inbj. Till UUA:s andra webbsända partidialog - Om framtidens

arbetsliv 3/3.
12. Funktionsrätt Sverige: Webbinarium Ett år med pandemi - vad har vi lärt oss? 2413

13. Funktionsrätt Sverige: webbinarium med Arvsfonden, Psykbryt - bryt den psykiska ohälsan
1613.
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§24 (1 1)

a)

b)

c)

§26 (r2)

§27 (13)

Övrigt
Årsredovisningen 20202 Styrelsen beslutade att lägga fram gjord årsredovisning till arsmötet
2021.

Infiir årsmötet: Ordf. Åke kontaktar Peter Vretlund (årsmötesordförande) inftr årsmötet.

Föreningen ÅSS: Vilande förening som inte betalat medlemsavgift på tre år.
Styrelsen beslutade att det tas upp på årsmötet om foreningen fortfarande ska räknas som
medlem eller ei.

Nästa möte:
2021-04-28 kl.14.00 Mötet börjar med datautbildningen for ledamöterna.

Mötets avslutning
Ordftiranden tackade styrelsen for medverkan, och avslutade därefter mötet.

Sekreterare: Annelie OlssonOrdft)rande; Åke.Rigg
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