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Styrelsemöte nr. 6 2021
Tisdag 2 november 2021
Nygatan 30,392 34 Kalmar

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Christina Karlsson
Christer Andersson
Elisabeth Stake
Krister Ekström
Lena Ljungberg Eriksdotter vice ordf.
Marie Torstensson
Sophie Eriksdotter Forsman

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare
Nils-Allan Edman kassör

§66 (1)

§67 (2)

§68 (3)

Ej närvarande:
Walter Rydström har aviserat frånvaro

Deltar från valberedningen:
Monika Brinkenfeldt

Mötets öppnande och upprop
Ordfilrande Åke Ring hälsade styrelsen och Monika Brinkenfeldt från valberedningen
välkomna och forklarade därefter mötet öppnat.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §75d. KLDF inbjudan.

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Krister Ekström och christer Andersson.

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-po stadres s : kansliet@funktionsrattkalmarlan. se

Hemsida: www. funktionsrattkalmarlan. se
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Personalen utgick från styrelsemötet.

§69 (4) Personalfrågor/kanslifrågor
Separat protokoll skrivs av Elisabeth Stake till denna punkt.
Bilaga 1.

Personalen tillbaka till styrelsemötet.

Valberedningens representant Monika Brinkenfeldt utgick från mötet.

§70(5) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Informerades att Funktionshinderrådet har möte 12 november.

Christer Andersson informerade att han ställer sin plats som vice ordfiirande i rådet till
fiirfogande.
Styrelsen beslutade att Funktionsrätts ordinarie representanter i rådet själva utser en ny vice
ordforande i rådet.

Diskussion gjordes om ftirmötet som fanns tidigare att det saknas. Förslag kom att kansliet
skickar en skrivelse till nya sekreteraren Moa Rosholm i regionen om att åter ha ett ftirmöte
en timma innan mötena, samt att alla handlingar som skickas till representanterna också
skickas till Funktionsrätts kansli.

Krister Ekström informerade att närvaron av Funktionsrdtts representanter var dålig vid
majoritetens presentation av regionplanen. Kallelsen hade inte inkommit till kansliet utan var
bara utskickad till representantema. Bra om det också kommer till kansliet.

Diskussion giordes att det inte är bra att Funktionsrätt kommer in så sent i budget och plan,
vår och höst behöver vi komma in. Synpunkter på planen tas upp i november.

Digitala möten uppskattas inte av alla, en del foredrar fusiska möten.

Diskussioner gjordes om Samverkansavtalet, att få in i avtalet att Funktionsrätt få komma in i
ett tidigare skede.
Ordlorande Åke kontaktar Angelica Katsanidou för ett möte.

Framlorhållning är viktigt ndr man jobbar.

Behöver Funktionsrdtts representanter i rådet ha kopierat i sitt arbete gör kansliet det.

Styrelsen beslutade att Sophie Eriksdotter Forman är sammankallande till arbetsträff i stället
ftlr Christer Andersson.

§71 (6) Rapporter
a) Projektet:

Vad händer när projektet tar slut i juni. vad kan Funktionsrätt Kalmar län finnas i den delen är
viktiga fråeor. Coompanion får en timme på nästa styrelsemöte 24 november for att diskutera
framtiden ftir projektet, ev. kan styrelsemötet böq'a en halvtimma tidigare beroende på hur
dagordningen ser ut.
Elisabeth redogjorde om projektets uppkomst.



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

§72 (7) Utvecklingsområden
a) Förslag på enkät: Förslaget ändrades lite och enkäten kommer skickas ut till ftlreningama.

b) Utdrag till skrivelse till om Regional transportplan ftir Kalmar län2022-2033:
Vad ska regional transportplan innehålla? Kansliet skickar ut lorfrågan till loreninEarrra
gällande den del som innehåller särskilda persontransporter och även andra delar som är
relevanta samt bifogar regionplanen. Svar till nästa styrelsemöte 24 november.

§73 (8) Ekonomi
Ekonomisk rapport: Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen. Kassören Nils-Allan
redogjorde om ekonomin, ser fortfarande god ut. Frågor ställdes och besvarades.

§74 (9) Studier Konferenser
Krister Ekström informerade om ett dialogmöte den 9 december for att tillsammans diskutera
Habilitering- och rehabiliteringsfrågor. Vid mötet deltar ansvariga inom kommun, region samt
samordnare for Länsgrupp hab/rehab. Inbjudan är utskickad till alla länsforeningar.
Samverkan med Funktionsrätt Kalmar län har efterfrågats av Anna Olheden, utvecklingsledare
brukarmedverkan i Region Kalmar län.

Funktionsrätt Sverige har ett tre-årigt projekt med namnet Funktionsrättsbyrån som personer
med funktionsnedsättningar ska kunna vända sig till. Detta ftir att faprata med någon som
lyssnar och som kan forklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vagar
man kan ta filr attkrdva sin rätt. Projektet startar i ett forsta steg vid årsskiftet 202112022.

Informerades att 1 januari 2022 inrättas Institutet for mänskliga rättigheter i Lund. Institutet ska
särskilt ftilja, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och
forverkligas.

Informerades att MFD har frukostmöte 10 och25 november om äldres delaktighet och psykisk
ohälsa.

Övriga kurser

Kurser skickas ut till ordfiiranden och studieorganisatören i fiireningen.

Kurser läggs också ut på Funktionsriitt Kalmar löns hemsida.

§7s (10) Övrigt
a) Nominera till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse, utskickat

Dags att nominera till Funktionsrätt Kalmar läns styrelse skickades ut 1t oktober, en

påminnelse kommer att skickas ut i v.46 och i v.2 2022.

Skicka in era nomineringar till valberedningens sammankallande Monika Brinkenfeldt.
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b) Årsmötet 2022, förslag på årsmötesordförande, se över stadgarna?
Årsmötet dr 27 mars i Oskarshamn, Forum.
Förslag på årsmötesordfi)rande är Johanna Wyckman (L) ansvar flor hälso- och sjukvård,
Anders Johansson (C) kommunalråd i Mönsterås och Anders Erlandsson (S) kommunalråd i
Oskarshamn.

Styrelsen fick uppdraget att läsa igenom stadgama till nästa styrelsemöte om några
ändingar I till ägg b ehöver göras infor årsmötet.

c) Svar om deltagande till paneldebatten lTlll
Ordfiirande Åke deltar.

Informerades att i demokrativeckan håller Joakim Hammar (en av loreläsarna i projektet) en
kortare ftireläsning och även Mike från SRF.

d) KLDF inbjudan
Ordforande Åke har fått inbjudan till medl ems fiireningen KLD F : s hundraårsj ubileum.
Styrelsen beslutade att ge en gåva i form av en blomma och ett presentkort på 500kr.

§76 (11) Nästa möte:
2020-11-24 k1.15.00 (ev. kl. 14.30) Coompanion informerar.

§77 (12) Mötets avslutning
Ordforanden tackade styrelsen lor medverkan, och avslutade därefter mötet.

Sekreterare: Annelie Olsson
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Justerare ; Christer Andersson



8ila3a I

Bilaga till Protokoll från Funktionsrätts Styrelsemöte Onsdag den 2
november 2O2L

§ 4 Personalfrågor/Kansli frågor

Med anledning av att kanslichef Sara Cullin Rinaldo lämnat in sin

uppsägning från tjänsten som kanslichef diskuterades frågan i styrelsen.

Under diskussion ombads personalen att lämna styrelsemötet.

Ordföranden redogjorde för de samtal han haft med Sara samt informerade
även om ett brev som Sara bifogat sin uppsägning. Brevet var ställt till

ordföranden och vice ordföranden.

Efter gemensamma diskussioner enades styrelsen om följande;

o Att Sara har styrelsen fortsatta förtroende som Kanslichef för
Funktionsrätt Kalmar län

o Att tillgodose Saras lönekrav att gälla fr o m 1 novemb er 2021-
o Att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Christer Andersson, Lena

Ljungberg Eriksdotter, Monika Brinkenfeldt samt Elisabeth Stake.
Arbetsgruppen har till uppgift att genom samtal med personalen på

kansliet försöker komma till en samsyn med styrelsen över
Funktionsrätts framtida arbete för att bli en stark aktör i

funktionshinderfrågorna i länet samt varje enskild medarbetares roll i

detta arbete. Arbetet ska starta omgående och avrapportering ske till
styrelsen vid varje styrelsemöte

Ordföranden informerade styrelsen om att Joakim Hammar har erbjudits
och tackat ja till en anställning på 50% pä kansliet. Joakims huvudsakliga
arbetsuppgifter är att jobba med den digitala utvecklingen såsom
föreningens hemsida och sociala medier. Ett handledararvode
motsvarande 2500kr per månad kommer att erhållas från
Arbetsförmedlingen under de första 12 månaderna av Joakims
anställning.

Protokollsanteckningen avseende §4 har skrivits av
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Elisabeth Stake


