FSO STYRELSEMÖTE NR 8 2017
Onsdag 13 september
Kl: 15.00
Lokal Handikapp Center
Hallströmsgatan 55, Västervik

Närvarande ledamöter:

Ej närvarande:

Åke Ring ordf.

Lena Jönsson

Arne Hertzberg

Sophie Eriksdotter Forsman

Clearry Ruisla

Krister Ekström

Hans Tedesjö

Christopher Harrysson

Walter Rydström

Christer Andersson

Kanslipersonal:

Ej närvarande:

Sara Cullin Rinaldo, kanslichef och sekreterare

Annelie Olsson

Nils‐Allan Edman, kassör

§ 120 (1)

Mötets öppnande och upprop
Parentation för Claes‐Göran Larsson. Ljus tändes och tyst minut
följde därefter.
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§ 121 (2)

Dagordningen
Dagordningen godkändes av styrelsen med tilläggen:
f, Information av Barbro Eldhagen, genom Sara
g, Funktionsrätt Västmanland Intranet

§ 122 (3)

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Arne Hertzberg och Walter Rydström.

§ 123 (4)

Föregående mötesprotokoll
Föregående styrelsemötes protokoll nr 7 har skickats ut och kunde
läggas till handlingarna.

§ 124 (5)

Inkomna protokoll, externa
Inga protokoll inkomna.

§ 125 (6)

FRKL, Funktionshinderrrådet i Kalmar län
Hans informerar under punkt 9.

§ 126 (7)

Skrivelser för kännedom
Inga inkomna.

§ 127 (8)

Skrivelser för beslut
Inga inkomna.

§ 128 (9)

Rapporter
a, Rapport från FRKL möte 12 september. Hans, Clearry och Arne
lämnade rapport från rådet. Rune Carlsson var fyllnadsval denna
gång.
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KLT redovisade bl a att passagerare i undersökning är ganska nöjda
med bussar samt resor. Tåg och buss har problem med
liftfunktionen.
Bilstödenheten (Västervik) informerar om sin verksamhet.
Det är klart att ”Seniorkort” ges till personer som är över 65 år från
KLT. Styrelsen tänker att det är en bra början. Fortsättningsvis ska
det jobbas för att funktionshindrade ska få samma möjlighet till
rabatt på resor.
Skrivelsen som HRF gjort nämndes och Anders Henriksson
informerade vad som ska hända i närmaste framtid i landstinget.
b, Krispärm. Sara ger ut resultat av ”Krispärm”, som hon gjort. Den
ska finnas tillgänglig både digitalt och i FSO´s kanslilokaler och
innehåller tydlig information vid brand, hot, akut sjukdom m m. I
dagsläget finns mycket liten beredskap vid oförutsedda händelser.
Synpunkter mottages gärna på materialet.

§ 129 (10) Ekonomi
a, Ekonomisk rapport. Styrelsens medlemmar har fått utskickat de
ekonomiska rapporterna. Nils‐Allan visar det ekonomiska resultatet
som är fortsatt gott.
§ 130 (11) Personal/Kanslifrågor
a, Föreslagna arbetsbeskrivningar. Styrelsen har tidigare tagit del
av förslaget som personalansvarig, Åke gjort. Beslut om
godkännande togs av styrelsen.
b, Attesträtt. Walter Rydstöm, som vice ordförande, godkänns
attesträtt.
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§ 131 (12) Studier Konferenser
a, Medlemskonferens 20 september. Sara informerar om flest antal
anmälda till heldagskonferensen, i Oskarhamn, hittills! Marianne
Dahlberg inleder dagen.
b, Övriga kurser. Arne berättar om årets sista kurser. De finns på
hemsidan med mer information under fliken kurser. Kurs att ”Söka
fonder” blir tvådagars‐ istället för endagsutbildning (7‐8 okt).
Ritningsgranskningskurs blir istället till våren 2018. Kursupplägget
blir då bättre.
Arne stod och informerade för FSO på Funktionshinderdagen som
ordnades av ABF den 2 sept. Det var en bra dag med bra innehåll,
men få besökare.

§ 132 (13) Flerlänsmöte 2017
a, Länskonferens 15‐16 november. Åke berättar kort om
programmet och Arne och Sara anmäler sitt intresse att
representera Kalmar län.
b, Nätverksträff 19 september. Kalmar län är värd denna gång och
till dags datum är Östergötland, Blekinge och Kronoberg anmälda.
Anmälan görs till Sara vid intresse att delta och representera Kalmar
län.
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§ 133 (14) Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och
styrelsen.
Funktionsrätt Sverige: Regeringens förslag om en skärpning av
diskrimineringslagen
Funktionsrätt Sverige: Regeringen höjer lönebidraget till personer
med funktionsnedsättning
Lt Jonas Lundgren: Statsbidrag till verksamhet för människor med
vissa funktionsnedsättningar
Funktionsrätt Sverige: remiss: förslag till nationell plan för
transportsystemet
Funktionsrätt Sverige: remiss: promemorian Brett deltagande i
högskoleutbildning
Funktionsrätt Sverige: remiss: Så stärker vi den personliga
integriteten
Funktionsrätt Sverige: remiss: Legitimation för hälso‐ och
sjukvårdskuratorer
Funktionsrätt Sverige: Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik
hälsa
Utsända nyheter tas till protkollet.
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§ 134 (15) Övriga frågor
a, Krister Ekströms skrivelse om olika situationer vid resor. Har ej
inkommit.
b, Ny specificerad skrivelse till PKN. Åke och kansliet börjar på en
ny skrivelse.
c, Föreslagen verksamhetsplan. Enkäter är utskickade till alla
medlemsföreningar och svar inväntas.
d, Styrelsemötens antal och var. Förslaget är sammanlagt åtta
stycken/år. Fyra st på våren, varav ett förläggs i Oskarshamn. Fyra st
på hösten varav ett förläggs i Västervik. Beslut tas av styrelsen att
detta förslag träder i kraft under 2018.
e, Namnbyte. Mot bakgrund av Saras information om små
kostnader (det blir mer i arbete) kring att skifta till Funktionrätt
Kalmar län, så beslutar styrelsen att namnbyte ska ske. Sara
fortsätter att undersöka om vad länets nya ”logga” kommer att
kosta.
f, Information av Barbro Eldhagen, genom Sara. Kommunen tar
krafttag för att få en större bredd av brukare, inom
tillgänglighetsarbetet. Louise Weidolf, Kalmar kommun, är
intresserad av vidare arbete med oss i dessa frågor. Arbetet med
Funktionshinderkonventionen bör återupptas.
g, Funktionsrätt Västmanlands Intranet. Åke berättar om vad som
står i mejlet från Västmanland. Det har gått ut till samtliga län och
innehåller erbjudande om att ansluta sig till deras nya intranet mot
kostnad. Styrelsen finner det intressant längre fram i tiden.
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§ 135 (16) Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas på FSO´s kansli 4 okt, lokal Gotland,
kl 15.00. Var god anmäl i tid!
Åke aviserar att han inte kan delta och Walter träder in som
ordförande på nästa möte.
§ 136 (17) Mötets avslutning
Ordföranden tackade alla för visat engagemang och avslutade
därefter mötet.

...............................................

..................................................

Åke Ring

Sara Cullin Rinaldo

Ordförande

Sekreterare

................................................

..................................................

Arne Hertzberg

Walter Rydstöm

Justerare

Justerare
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