Sammanställning av FSO
medlemskonferens 29 nov 2016
Denna gång så träffades medlemmar från föreningarna på
Oskarshamns folkhögskola. Kl 9.30 började dagen med kaffe och smörgås i resturangen.
Konferensens program delades ut och nästan trettio st från tretton föreningar tittade genom det. Vår
riksorganisation, som numera heter ”Funktionsrätt Sverige”, var dagens punkt på programmet. Det
fanns såklart också tid för medlemsfrågor:
¤ Riksomfattande manifestation LSS den 3 dec
¤ Funka för livet – mötesplats/mässan som äger rum 3‐4 maj i vår
¤ FSO styrelses tio punkter

Christer Andersson började med att presentera sig och dagens alla deltagarna gjorde detsamma. Vi
var en erfaren och mångsysslande samling som har många olika uppdrag som vi jobbar med. Vilken
otrolig kompetens vi har tillsammans!
Efter att vi lärt känna varandra bättre, så föredrog Christer tiopunktslistan som FSO sammanställt
och skickat till Landstingsstyrelsen. Det är de ämnen som vi arbetar särskilt mycket med. Den har
tidigare sänts ut till ordförande i varje länsförening och bifogas även detta dokument.
Deltagare tog även upp dessa viktiga frågor och Sara och Christer skrev ner dem. Vi enades om att
det är bra frågor att ta upp mer ingående vid framtida konferenser. De var:
LSS
Socialt sammanhang t ex i förening
Anhörigfrågor
Äldrevård och diabetes
Kultur i vården
Astma (barn)
Friskvård, kultur på recept
Landstingsträffar diskuterades. Kristine Strömberg tog upp situationen med hyrläkare, dålig säkerhet
med olika läkare, kontinuiteten försämras. Vad kan vi göra?
Vidare så berättade Ronald Rosengren om 3 dec LSS‐ manifestationen! Var och en fick papper om
detta (tid och information). På scenen på Larmtorget kommer Elisabeth Zander att vara moderator

och närvarande kommer att få ta del av skildringar av konsekvenser p g a förändring i LSS. Även
människor som berättar om goda exempel som hjälpt dem att ha ett någorlunda bra liv. Det är bra
om de som kommer kan samlas i god tid innan kl 13 för att dela ut flyers. Vi vill ju att så många som
möjligt kommer och lyssnar och tar del av manifestationen! Ronald har kontaktat media och radio för
att uppmärksamma dagen.

Strokeförbundet i länets ordförande Ronald Rosengren på manifestationen 3 dec. Bakom, scenen där
Elisabeth Zander intervjuar bl a Anna‐ Carin Birgersgård (Stroke) och Marie Torstensson (FUB).
Christer berättade om sin yrkeslivserfarenhet: att LSS inte fungerat fullt ut från början, man var rädda
för att det skulle bli för dyrt. Det har blivit flera rättsfall genom åren. Att inte ha ekonomi är inget skäl
att gå emot LSS‐lagen för kommunerna. Prejudicerade fall har under åren blivit till nackdel för
brukarna.
Arne Hertzberg menade att media slår på stort när assistentfusk sker. Samhällets förhållningssätt har
förändrats senaste tiotals åren och det speglas i besluten. Kommuner och landsting följer inte LSS‐
lagen, så organisatoriskt måste det bli bättre.
Ann‐Carin har upplevt att det är skillnad på bedömning om assistenthjälp. Kan man t ex själv föra en
sked till munnen men behöver annat stöd t ex mentalt stöd, så är det svårigheter att få assistans.
Det serveras LUNCH i resturangen. Lagom till maten så kom våra två inbjudna från riksorganisationen
Handikappförbunden.
Vi startade eftermiddagen lite tidigare än beräknade 12.30.
Monica Klasén McGrath började att berätta om bakgrunden till namnbytet från
Handikappförbunden till Funktionsrätt Sverige. Det nya namnet ska inte innehålla ordet handikapp
och vara kort och slagkraftigt. Nästa år så händer tre stora saker i riksorganisationen; namnbytet,
flytt av kansliet samt att organisationen firar 75 år!

Av enkäter som gjorts av medlemmar, så framkom att man tycker att Handikappförbunden gör rätt
saker. Dock har kritik framförts att man bör bli bättre på att följa med i samhällsutvecklingen i stort
och mer aktivt jobba med upplevda problem som medlemmar har/har haft.
Mikael Klein tog vid efter Monica och han förklarade hur man tänkt kring det nya begreppet ‐ ett nytt
namn: Funktionsrätt Sverige. Beslut om det namnet togs på kongressen den 19 oktober. På HSO´s
hemsida finns mer att läsa om det. Under våren 2017 kommer loggan visas och det som Kalmar läns
FSO behöver ta ställning till är om vi ska ändra till namnet Funktionsrätt! Vi behöver en starkare
gemensam värdegrund. Med en stadig grund kan vi bli en starkare politisk aktör och kan ta en
starkare samhällsroll.
Det finns en kort, bra film på HSO.se. Den kan man visa den på styrelsemöte t ex. Den ger bra
information såsom vad innebörden av funktionsnedsättning resp funktionshinder är. WHO år 1981‐
miljörelaterat begrepp. Hinder utgörs av samhället och de kan undanröjas! Jobbet med tillgänglighet
går sakta men säkert framåt.
FN tog en ny konvention 2009 CRPD, mänskliga rättigheter. Där står det på vilket sätt som det ska
utgöra rättigheter för denna grupp.

Mikael Klein informerar om senaste nytt inom funktionshinderpolitiken. Monica Klasén McGrath
(vid fönster) och deltagarna lyssnar med intresse.
Många medlemmar kämpar med människor som inte förstår, känns tufft att börja om varje dag med
att förklara. FN‐konventionen känns mer som fina ord, medan man kämpar på i vardagen. Vår
omvärld tror att handikappförbunden är detsamma och identifierar med rörelsehinder.
Det arbetas med att omsätta mänskliga rättigheter till praktik. Gruppen är breddad från endast
rörelsehinder, till psykiska nedsättningar till medicinsk funktionsnedsättning o s v.
Anna‐Carin undrar när/om Sverige får id‐kort där man får vissa förmåner som i andra länder i
Europa. Mikael tror inte att det blir aktuellt i Sverige p g a att det är behovsprövat istället i vårt land.

Monica berättade om sociala medier. Det är ett populärt forum för att diskutera frågor och
funktionshinderrörelsen borde bli bättre på att använda sig att använda sig av dem. Exempel på
sociala medier är Instagram, hemsida, Twitter. Användargenererat‐ alla kan ge en åsikt och nätverka
(skaffa kontakter) på sociala medier.
Resurserna styr‐ redskapen är främst kunskap, verktyg (dator och uppkoppling) och tid för att kunna
sköta och hålla en hemsida uppdaterad eller en Facebooksida.
Idéburna organisationer jobbar i princip som privata aktörer idag. Ett tydligt och kanske det viktigaste
målet, sa Monica är, att ”driva” trafiken till sin hemsida från t ex Facebook. Så att föreningens
hemsida blir välbesökt med hjälp av populära Facebook.
Det ska vara innehåll som är skapat för målgruppen. En Kommunikationspolicy kan vi hitta och
studera, på HSO´s hemsida. För att nå våra målgrupper behöver vi arbeta integrerat i flera kanaler,
plattformar. Samma innehåll, annan förpackning! Ofta har organisationer en fan page (gilla sidan ‐
öppen sida). Ett bra sätt att rekrytera ungdomar till våra föreningar.
Manifestation 3 dec har skapats på Facebook. Den hade aldrig haft en sådan genomslagskraft på
traditionellt informationssätt. Twitter följs av politiker och beslutsfattare, vilket är något att tänka
på när vi vill påverka.

Vi var tretton föreningar representerade på medlemskonferensen. Denna gång var vi i Utsiktens lokal.
Monica och Mikael avtackas med en julgåva och de kommer gärna tillbaka ‐ det är givande möten.
Medan vi njöt av kaffe och kaka så visade Sara FSO´s hemsida och vi kontrollerade att föreningarnas
kontaktuppgifter stämde. Vi tar varje tillfälle att uppdatera, då det är JÄTTEVIKTIGT att varje
förening kontaktar kansliet för att ändra om en person byter adress eller styrelseledamot byts t ex.

Detta är för att Regionförbundet, landstinget m fl hämtar uppgifter för kontakt med
medlemsföreningar.
Det är dags att nominera till FSO´s styrelse. Fundera på en lämplig kandidat och meddela Bengt‐Olof
Davidsson (SEF), som är sammankallande i valberedningen. Blanketter finns på www.fsokalmarlan.se
eller kan fås av kansliet.
Christer sammanfattade en bra dag och deltagarna såg gärna att liknande dagar med senaste nytt
från riksförbundet planeras igen.
/ Vid tangentbordet och kameran: Sara på kansliet

