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Funktionsrätt Kalmar län
Styrelsemöte nr. 5 2021
Onsdag 29 september 2021
Fysiskt och digitalt möte

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Christina Karlsson, digitalt
Elisabeth Stake
Lena Ljungberg Eriksdotter vice ordf. digitalt
Marie Torstensson, digitalt
Sophie Eriksdotter Forsman
Walter Rydström, digitalt

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

§s3 (1)

§s4 (2)

§ss (3)

Ej närvarande:
Christer Andersson har aviserat frånvaro
Krister Ekström har aviserat frånvaro

Deltar från valberedningen:
Annette Ranvik

Mötets öppnande och upprop
Ordfiirande Åke Ring hälsade styrelsen och Annette Ranvik från valberedningen välkomna
och forklarade därefter mötet öppnat.

Dagordningen
Rättelse gjordes i protokoll nr.4 att det ska vara §52 ej §68.
Dagordningen godkändes med tillägg i rubriken §57d samt enkät.

Mötet beslutade att börja med §60 personalärenden.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Elisabeth Stake och Sophie Eriksdotter Forsman.

Personalen utgick från mötet.

Besök och Postadress:
Nygatan 30
392 34 Kalmar

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033
Org.nr: 83 24 00 8157

Telefon: 0480-274 40
E-postadress : kansliet@funktionsrattkalmarl an. se

Hemsida: www. funktionsrättkalmarlän. i
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§s6 (4)
a)

§s7 (s)
a)

b.1

Personalen tillbaka till mötet

FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Rapport från FRKL:s möte 2 september: Informerades att många frågor ligger efter, att det
blivit mycket filreläsningar på mötena. Diskuterades att Samverkansar,.talet är viktigt.
Förmötena som fanns tidigare saknas. Sammankallande Christer Andersson fär kalla
representanter till formöte.
FRKL:s protokoll från mötet 219 är utskickad till styrelsens ledamöter, samt finns på
Regionens hemsida.

Meddela kansliet om ord. representant inte kan delta: Informerades att det är viktigt att
Funktionsrätt Kalmar läns ordinarie representant som inte kan medverka på mötet meddelar
Funktionsrätts kansli så en tjänstgörande ersättare kan kontaktas.

Kontaktu 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.larsg.andersson@gmail.com

Rapporter
Proj ektet, frukostmötei film :

Informerades att projektet har frukostmöte 30 september, ca 30 extema är anmälda. Delar av
frukostmötet kommer att filmas. Nästa frukostmöte är 26 oktober i Kalmarsalen, glasannexet.

Det går att boka duktiga och fantastiska foreläsare genom hemsidan minaberattelser.se där
finns också att läsa om fijreläsarna eller genom elisabeth.stake(@coompanion.se

Rapport från Funktionsrätts representant i ADB Sydost: Informerades att det pågår ett
tillgänglighetsprojekt och kommer även göras med köpcentret Giraffen. ADB Sydost har flera
aktiva ärenden om tillgänglighet. Ingen medverkan i Pride detta år. Utbildningar är pä gång.
ADB har lanserat sin nya tillgänglighetsanpassade hemsida och använder sig även av en ny
sökoptimeringstjänst for att marknadsfora sina utbildningar i hela deras geografiska
upptagningsområde. Ett projekt med Kalmar kommun kring vakters bemötande av personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är också på gång under hösten, det har legat på
is på grund av covid-19.
Frågan kom upp om Funktionsrätt Kalmar län och ADB Sydost kan göra något tillsammans,
frågan tas upp på nästa styrelsemöte 27 okt.

Rapport från möte med Funkitrator 3/9: Elisabeth, Sara och Joakim var i Växjö på
Funikbator for att se hur dom byggt upp sin forening. Det är en ideell florening med ändamålet
att ge ökad livskvalite ör personer med funktionsnedsättning, har ca20 anstållda. Har ingen
ordinarie verksamhet utan sådant växer fram där tid, engagemang, ledare, material, lokal,
ekonomi, kunskap for tillfiillet finns eller uppstår. Verksamhet generas utifrån id6er, behov,
forändringsvilja och uppstår oftast spontant och dynamiskt. Just nu drivs fritidsaktiviteter,
arbetsmarknad, sociala ftiretag, opinionsbildning, informations- och kunskapsspridning.
Är framåtriktade och produktiva, studiebesök rekommenderas.
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d) Rapport från styrelsens Teamworkdag och utb SMARTA mäl2ll9 samt enkät:
Informerades att det var en bra dag. Målet är att Funktionsrätt Kalmar län ska vara synliga och
kända. En sammanfattning görs av Sara och skickas till styrelsen. Förslag kom på att göra en
ny enkät att skicka ut till foreningarna. Kansliet gör ett ftirslag till enkät, styrelsen kan
också komma med örslag till underlag. Förslaget presenteras på nästa styrelsemöte 27 okt.

e) Rapport från möte med Peter Wretlund och Lars Lindahl, KLT 2219: Ordf. Åke,
Krister E, Sara och Kerstin Johansson (tidigare representant i f?irdtjänstgruppen)) träffades i
Oskarshamn. Det var ett bra möte, kommunikation med funktionshinderrörelsen är viktigt.
År det något nytt är det bra om funktionshinderrörelsen kontaktas enligt Samverkansavtalet.
Bildspel visades.
Bilaga 1 och bilaga 2.

0 NY STRATEGI FUI{KTIONSHINDERPOLITIKEN: Ny strategi betonar varje
samhällssektors ansvar, ökad jämlikhet och delaktighet. Regeringen foreslår åtgärder for ett
starkare samhälle lor alla.

Valberedningens representant Annette Ranvik utgick från mötet och tackades fiir sin medverkan.

§58 (6) Utvecklingsområden
a) Demokrativeckan och Funktionsrätt Kalmar läns medverkan nov.: Förslag kom pä att

Ordf. Åke och vice ordf. Lena kan medverka i paneldebatten I7 I 11 , svar kommer på nästa
styrelsemöte 27 oktober.
Representera Funktionsrätt Kalmar län på Norrlidens torg gör Sophie, Christina och Elisabeth.

b) 2021 ärs kommunpriser inom jämställdhet, integration och tillgänglighet: Har man något
lorslag kan man skicka in det till Kalmar kommun.

c) Regional arbetsgrupp Funktionsrätt: Sara informerade om "Luften är fri" som är ett
nationellt samverkansprojekt som genomflor Friluftslivets år 2021, och syftar till att ffi fler
människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om
friluftslivets värden och allemansrätten.

d) Chrome books och uppdateringar hur det går: Informerades att alla styrelsens erhållna
Chrome books behöver omprogrammeras pga tvisten mellan Google och Microsoft.

e) Remiss av Besöksnäringsstrategi 2030 Kalmar län: Lades till handlingama.

0 Begäran om yttrande över förslag till Regional transportplan för Kalmarlän2022-2033:
Marie fick uppdraget om ett utdrag till skrivelse.

§59 (7) Ekonomi
Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Kassören Nils-Allan
redogjorde om ekonomin, ser fortfarande god ut. Frågor ställdes och besvarades. Ett stå/sitt
bord har inhandlats som t.ex. ftireläsare kan använda och ha sin laptop på.
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§60 (8) Personalfrägorl Kanslifrågor:
a) Personalärenden: Ingen information gavs.

§61 (9) Studier Konferenser
a) Medlemskonferens 28 oktober "Att leva med dold funktionsnedsättning - blåsa och

tarm": Föreläsare Maria Bergsten, Wellspect Healthcare och Rene6 Torndahl "Lever med

ryggmärgsskada" Ett mer detaljerat program kommer.

b) Personcentrerad vård kurs i höst (Funktionsrätt Sverige): Sara har anmält sig till
grundkursen som Funktionsrätt Sverige och Centrum for Personcentrerad Vård vid Göteborgs
universitet affangerar hösten 2021. Utbildningens syfte är attfä en orientering kring
personcentrering och personcentrerad vård (PVC), tillf;ille att reflektera över vad PVC innebär
for en som person samt som representant för sin organisation och få ftrutsättningar fiir
ytterligare spridning inom respektive organisation.

c) Spela in konferensen?: Diskussion gjordes och styrelsen beslutade att konferensen inte ska
filmas.

d) ABF utb Studiecirkelledare: Inbjudan till kurs är utskickad.
Vice ordf. Lena är också studieorganisatör i Funktionsrätt Kalmar län.

e) Kultur och ABF: Maggan Johansson är kulturansvarig på ABF, en kontakt med ABF görs
minst en månad i lorväg om man planera attha ett kulturarrangemang.

Övriga kurser

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören i fiireningen.

Kurser liiggs också ut på Funktionsrätt Kalmar liins hemsida.

§62 (10) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
i. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Åndring i Universitets och högskolerådets foreskrifter om

grundläggande behörighet och urval.
2. Funktionsrätt Sverige: remiss, Papper, poddar och.... Pliktmateriallagstiftningen fiir ett

tryggat källmaterial.
3. Funktionsrätt Sverige: Remiss, En tioårig grundskola- Inforandet av en ny årskurs 1 i

grundskolan, grundsärskolan, special skolan och sameskolan.
4. Funktionsrätt Sverige: Nominera till Skolinspektionen.
5. Funktionsrätt Sverige: Inbj. digitalt möte om att stärka skyddet mot diskriminering med

Märta Tenevi.
6. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Godemän och lorvaltare - en översyn.
7. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Arbetslöshetsforsäkringen och forvaltningslagen.
8. Funktionsrätt Sverige: en grundkurs i personcentrerad vård hösten 2021 - uppdaterad med

kursprogram.
9. Funktionsrätt Sverige: Webbinariun, En generisk modell ftir en jämlik rehabilitering?

Onsdag 15 sept. k1.9-10.
10. Funktionsrätt Sverige: Remiss, VAB for vårdåtgärder i skolan.
I l. Funktionsrätt Sverige: Pressm. Vi vill se politiskt initiativ lor en tandhälsa som ryms inom

hälso- och sjukvården.
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12. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Socialstyrelsen fiirslag till nya foreskrifter och allmänna
råd om särskilt forordnande att utöva läkaryrket.

1 3. Branschftireningen Svensk Bostadsanpassning: Nyhetsbrev.
14. Funktionsrätt Sverige: Pressm. Vi välkomnar ett mycket efterlängtat fiirslag.
15. Funktionsrätt Sverige: Avgivet remissvar: Nationell plan ftir trygghet och studier.
16. Funktionsrätt Sverige: Inbj. webbinarium 2419 om sexuell hälsa hos personer med

funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.
17. Funktionsrätt Sverige: inbj. till presentation av nytt processtöd fiir universell utformning

22t9.
18. Funktionsrätt Sverige: Respekt for rättigheter?
19. Länsstyrelsen: Nationell samling 2021 - För delaktighet och jämlikhet 12112.
20. Funktionsrätt Sverige: Remiss, ombuds tillgång tillvård- och omsorgsuppgifter och

ftirenklad behörighetskontroll inom vården.
21. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Stärkt rätt till personlig assistans.
22. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Betänkandet ett nytt regelverk for bygglov.
23. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk.
24.Funka: Funkas Fredagswebbinarium Så kan du påverka lagstiftningen om tillgänglighet

1019.
25. KKM: webbiarium Inkluderande kommunikation i praktiken2glg.
26. SKR: Inbj. kickoff for kraftsamling psykisk hd,lsa2719:
27. Funktionsrätt Sverige: Remiss, Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd.
28. Funktionsrätt Sverige: Pressm. Hög tid att satsa på personer med funktionsnedsättning.
29. MFD: Nyhetsbrev nr.6 2021.
30. Hjälpmedelsriksdagen 16 maj 2022

§63 (11) Övrigt
a) Regionträffar planerade: Datum ftir träffarna dr 22,29 oktober och 10 november, inbjudan är

utskickad av regionen.

b) Funkisfestivalen i februari 2022: År Kalmars ftlrsta Funkisfestival 12 februari for dig över 15

år som har en funktionsnedsättning (inomLSS/SoL) En melodifestival där du får stå på scen
inflor publik.

c) 3 dec planering ftir aktivitet på Internationella funktionshinderdagen: Diskussion gjordes
om att ev. ha aktiviteter med våra medlemsforeningar på Larmtorget eller Stortorget. Förslag
skickas till Sara och en forfrågan skickas till medlemsforeningar om medverkan.
Beslut tas på nästa styrelsemöte 27 oktober.

d) Nationell samling 3 dec: 1-2 dec. digital kostnadsfri konferens via Youtube med fem olika
fokusområden, ledning och styrning av funktionshinderpolitiken, demokrati och inflytande,
effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning, upphandling som
verktyg flor tillgänglighet och universell utformning och funktionshinderpolitik och integration.
Anmälan görs via Länsstyrelsens webbplats.
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§64 (12) Nästa möte:
2020-10-27 kl.15.00 Coompanion deltar ftir att diskutera implementering av Projektet

"Alla har något att berätta".

§65 (13) Mötets avslutning
Ordforanden tackade styrelsen för medverkan, och avslutade därefter mötet.

ordftjrande: Åke Ring Sekreterare: Annelie Olsson
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Elisabeth Stake Eriksdotter Forsman
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