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§40 (1)

Datautbildning ftir ledamöterna kl. 1 3.00, styrelsemötet kl. 1 5.00

Mötets öppnande och upprop
Ordftjrande Åke Ring hälsade styrelsen och Monika Brinkenfeldt sammankallande i
valberedningen och Michael Ländin S ordf. i omsorgsnämnden Kalmar kommun välkomna
och ftlrklarade därefter mötet öppnat.

Michael Ländin S och ordf. i omsorgsnämnden var inbjuden digitalt och informerade om
projektet "Monsterhack" som är ett lan. Diir alla ska kunna vara tillsammans och delta på
samma villkor och ungdomar blir jämställda. Projektet ar 3 - årigt och medel kommer sökas
hos Allmänna Arvsfonden. Frågan ställdes om Funktionsrätt Kalmar län vill vara med (göra
det vi kan och vill göra) som t.ex. hjälp med hur toaletter ska se ut. Föreningama FUB,
Autism-Asperger, Neuro och RBU är med i projektet. Projektet bö4ar nästa år.

Funktionsrätt Kalmar län fattar beslut senare i dagens möte. Funktionsrätt tackade Michael
ftir informationen.

Ordf. Åke informerade att vice ordf. Lena har bytt efternamn till Ljungberg Eriksdotter.

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

å;ä:lår;-*:trlii.@"}}hx;,ffi',lff iT-}",(w



§41 (2) Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §44c. Reportage brist på boende, §45d. Monsterhack,

e. SVT, och f. Nextcloud

§42 (3) Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Christina Karlsson och Marie Torstensson.

§43 (4) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Informerades att Funktionshinderrådet Kalmar län har möte 2 september, rapport kommer på
nästa styrelsemöte 29 sept.

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

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

§44 (5) Rapporter
a) Projektet - Frukostmöten:

Ledamot Elisabeth informerade att projektet fortskrider enligt planerna. 18 duktiga foreläsare
är färdiga. En digital inbjudan till frukostmöte på Kalmarsalen, glasanexet 30 sept. kl.8-9.30
är utskickad till näringsliv, kommunerna, organisationer och Länsstyrelsen ca 104 personer är
inbjudna. Det kommer vara ca 3 korta ftireläsningar och presentation av projektet och
hemsidan.

Ett uppfoljningsmöte (med hopp om flzsiskt möte) 26 oktober, annars digitalt.

30 augusti är forsta utbildningsdagen for hösten med nya gruppen. 20 och 27 september är det
i Coompanions lokalpå Nygatan där grupp 1är som åhörare till grupp 2.
Försöker atthälla i gång alla, och hur implantera vi detta lor framtiden? är en viktig fråga.
Föreningar kan t.ex. boka ftreläsare, i Oskarshamn har en foreläsare varit väldigt populär.

Information har kommit från Länsstyrelsen att 17 november är det demokrativecka
formodligen digitalt, temat är "Förutsättningar for demokratisk delaktighet for personer med
funktionsnedsättningar". Det blir politikerpanel och Myndigheten for delaktighet deltar.

b) Dagens datautbildning:
Tony Johansson från Nordwaystore gav ledamöterna utbildning i deras erhållna datorer
(Chromebook) på ett pedagogiskt och bra sätt. Ledamöterna var nojda.

c) Reportage brist på boende: Joumalist har kontaktat om brist på boende, Kalmar län har stora
brister visar en utredning om LSS boenden. Ett reportage gjordes med en anhörigs bam från
FUB och visades på lokala nyheterna. Radion sände också. Tack till FUB som ville synas i
rutan.

Inte bra när de mister sin LSS, är viktigt att socialtjänstlagen fungerar.
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§45 (6) Utvecklingsområden
a) Samverkansavtal med Region Kalmar län: Ordf. Åke har gjort en skrivelse tillsammans

med Krister Ekström och Kerstin Johansson som skickats till Trafikdirektör Christer Holmgren
och kopia till Peter Wretlund, Angelica Katsanidou och Anders Andersson 7 juli angående
brukarmedverkan om länsf;irdtjänsten. Inget svar har inkommit.
Se bilaga t

Diskussion gjordes om Samverkansavtalet och hur det har floljts.

Styrelsen beslutade att Ordf. Åke och vice ordf. Lena träffar Peter Wretlund och Angelica
Katsanidou angående Samverkansavtalet.

Ett påpekande kom om att tidigare beslut om att representanterna i FRKL skulle folja upp de

frågeställningar som kommer upp och att ansvaret lordelas sinsemellan for att sedan träffas
någon vecka innan via zoom ftir att diskutera frågorna har inte heller gjorts.

b) Demokrativeckan och Funktionssätts medverkan 17 nov.: Beslut om Funktionsrätt Kalmar
läns medverkan kommer på nästa styrelsemöte 29 september. Övrig info se under §44a.

c) Inbj. 1/9 digitalt seminarium om FKB: Elisabeth och Sara har anmält sig, flera kan gäma
anmäla sig.

d) Monsterhack: Styrelsen beslutade att Funktionsrätt Kalmar län anmäls som deltagare.
Sara meddelar beslutet.

e) SVT: Ledamot Marie blev kontakta av FUB riks om ett inslag om fårdtjänst, visa hur det kan
vara olika i länen. Vore bra med ett reportage ftir att visa skillnaderna.
Man fiirväntar sig att färdtjänst ska fungera.

Styrelsen beslutade att Krister Ekström kan vara kontakt till joumalisten.

0 Nextcloud: Styrelsen beslutade att ledamöterna ska kunna ha del i en mapp via Nextcloud där
handlingar till styrelsemötena och protokollen finns.

§46 (7) Ekonomi
Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Kassören Nils-Allan
redogjorde om ekonomin, ser fortfarande god ut.

§47(8) PersonalfrägorlKanslifrågor:
a) Personalärenden: Under denna punkt f,rck anställda utgå, då styrelsen diskuterade personalen.

Monika Brinkenfeldt sammankallande i valberedningen informerade att de kommer att turas om
att delta på en del styrelsemöten. Valberedningen kommer träffas 619 for att diskuterabl. a.

arbetsordning.

Styrelsen beslutade att valberedningen får lämna in reseräkningar vid behov i sitt arbete.

Monika lämnade mötet.
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Ledamot Christina bjöd in Funktionsrätt Kalmar län till Oskarshamn, folkets park den I I
november kl. 1 1- 1 7 . Det blir ftireläsningar, fläskboll med mera.

b) Covid efter sommaren: Informerades att restriktionerna har lattatnågot, information är
utskickad av sara och finns också på Funktionsrätts hemsida.

§48 (9) Studier Konferenser
Medlemskonferens "Elefanten i rummet": Kommer varai Kalmarsalen, temat är inkontinens
urologer informerar bl. a vad finns filr hjälp när man t. ex är ute och reser.
Datum och inbjudan kommer under hösten.

Ovriga kurser

Kurser skickas ut till ordJiiranden och studieorganisatören i fiireningen.

Kurser läggs också ut på Funktionsriitt Kalmar liins hemsida.

§49 (10) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
1. Funktionsrätt Sverige: Pressm. Funktionsrättsrörelsen överlämnar 73-punktsprogram till

arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.
2. Funktionsrätt Sverige: Remiss av forslag om Transportstyrelses foreskrifter och allmänna

råd om taxiftirarlegitimation, prov på yrkeskunnande ftir taxitrafik och prov i
yrkeskunnande ftir yrkesmässig trafik.

3. Funktionsrätt Sverige: Debattartikel, När ska staten be om ursäkt for Vipeholm?.
4. Funktionsrätt Sverige: Remiss, En väl fungerande ordning for val och beslutsfattande i

kommuner och regioner.
5. Oskarshamn kommun: foreläsning 8 sept. via Teams "Våga fräga,,.
6. Funktionsrätt Sverige: Pressm. Ny undersökning: Personer med funktionsnedsättning mer

utsatta flor sexuellt våld.
7. Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar: Bättre mojligheter ftir elever att nå

kunskapskraven - aktilt stöd och elevhälsoarbete samt stärka utbildning ft)r elever med
intellektuell funktionsnedsättning.

8. Centrum ftir personcentrerad vård vid G-borgs universitet: Inbj. till digitalt
Almedalsseminarium med mera.

9. Länsstyrelsen: Inbj. till Utveckling av dialog och samarbete med funktionshinderrörelsen
samt Kultur och fritid for alla - oavsett funktionsftirmäga 10-11 nov.

10. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Kampen om tiden - mer tid till lärande.
1 l. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Stärkt planering lor hållbar utveckling.
12. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Fri hyressättning vid nyproduktion.
I 3 . Funktionsrätt Sverige: Remiss, Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd.
14. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård for

bam och unga.
15. Funktionsrätt Sverige: Debattartikel "Ingen ska behöva ta lån ftir tandläkarbesök".
16. Funktionsrätt Sverige: Debattartikel "Ingen studiero utan tillgängliga lärmiljöer".
I 7. Funktionsrätt S veri ge : Remiss, Till gänglighetsdirektivet.
18. Funktionsrätt Sverige: Debattartikel idag: Dags att alla barn får välja skola W
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§s0 (11) Övrigt
Valberedningen informerar: Se under §47a.

§51 (12) Nästa möte:
2020-09-29 kl.15.00

§68 (13) Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen ft)r medverkan, och avslutade diirefter mötet.
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