FSO STYRELSEMÖTE NR 9 2017
Onsdag 4 oktober 2017
Kl: 15.00
FSO Resurscenters lokaler
Nygatan 30 Kalmar
Närvarande:
Walter Rydström vice ordf.
Arne Hertzberg
Krister Ekström
Sophie Eriksdotter Forsman
Christopher Harrysson tjänstg. ers.

Kansliet:
Annelie Olsson sekreterare

Ej närvarande:
Åke Ring ordf. har aviserat frånvaro
Christer Andersson har aviserat frånvaro
Clearry Ruisla har aviserat frånvaro
Hans Tedesjö har aviserat frånvaro
Lena Jönsson har aviserat frånvaro
Nils-Allan Edman har aviserat frånvaro
Sara Cullin Rinaldo kanslichef har aviserat frånvaro

Inbjudna
Inga inbjudna

§ 137(1)

Mötets öppnande och upprop
Vice ordförande Walter Rydström hälsade styrelsen välkomna och förklarade
mötet öppnat.
Närvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

§ 138(2)

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i §151 g. Nationella
prioriteringskonferensen.

§ 139(3)

Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Sophie Eriksdotter Forsman och Krister Ekström.

§ 140(4)

Protokoll
Protokoll nr. 8 var ej färdigt, kommer på nästa styrelsemöte 8 november.

§ 141(5)

Inkomna protokoll, externa
Protokoll från Kalmar kommuns tillgänglighetsråd (KTR) finns att hämta på
nätet www.kalmar.se.

§ 142(6)

FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
Presidiemöte 25 oktober
Krister Ekström informerade om mötet som var 12 september i Västervik,
parentation hölls och minnesord läses upp om avlidna ledamoten Claes-Göran
Larsson.
Ny ordinarie ledamot i rådet blev Rune Carlsson och ersättare Clearry Ruisla.
Nils-Allan Edman blev ordinarie ledamot i fördelningskommittén.
Ny ersättare från DHR är Peder Karlsson.
Anders Henriksson informerade kring landstingets kvalitetsarbete, landstingets
utmaningar, budgetarbetet och landstingets goda ekonomi samt fokusområden.
Frågor ställdes och vissa besvarades. Vad gäller övriga frågor återkommer
Anders med svar.
Från Försäkringskassans bilstödsenhet informerade kring enheten och dess
verksamhet samt om vad som gäller rörande bilstöd numera.
Kommunikatör Annika Billberg informerade om en pilotverksamhet kring
patientkontrakt. Verksamheten finns i tre landsting/regioner. Slutligen ställde
hon tre frågor till de närvarande, vilka besvarades.
Christer Olsson, KLT informerade bl.a. om kundnöjdhet, bemötandeutbildning,
klagomålshantering och inkomna synpunkter från funktionsnedsatta.
Mimmi Hogland Blomkvist från rådets kansli informerade om arbetet med
handlingsplan med mål och mått inom funktionshinderområdet.
Krister berättade för styrelsen om egna erfarenheter med att åka i de nya
bussarna. Okunnig personal beträffande liftarna, som ej vet hur dom fungerar.

Finns ingen möjlighet till laddning av mobiltelefon vid rullstolsplatsen.
Krister har varit i kontakt med ansvariga på KLT om detta.
Tyvärr var det dålig närvaro av politikerna på sammanträdet.
§ 143(7)
§ 144(8)

§ 145(9)
a)

Skrivelser för kännedom
Inga fanns
Skrivelser för beslut
Styrelsen beslutade att ta fram tidigare gjord skrivelse till PKN gällande avgifter
för vård, hjälpmedel m.m. i länets kommuner och skicka in en ny skrivelse till
PKN.
Rapporter
Rapport Nätverksträffen 19 september: Rapport kommer på nästa
styrelsemöte 8 november.

b)

Rapport från FSO Medlemskonferens 20 september: Arne informerade att
det var en bra dag, bl.a. fick föreningarna ställa frågor. Föreläsare var Lisa
Moraeus som pratade om ledarskap, engagemang och att förändra världen. Det
bjöds på lunch och kulturarrangemang. Det var en uppskattad
medlemskonferens.

c)

Rapport från första träffen med landstingsmajoriteten: Ingen kunde delta
från FSO. Andra träffen är 16 oktober.

§ 146(10)
a)

Ekonomi
Ekonomisk rapport: Kommer på nästa styrelsemöte 8 november.

§ 147(11)

Personalfrågor/ Kanslifrågor
Inget fanns.

§ 148(12)

Studier Konferenser
Arne informerade om följande:
Kursplanering 2018: Ska vara ABF tillhanda senast 25 november.
Skicka gärna förslag om kurser till Arne, e-post: arne@hertzberg.se

Övriga kurser:
Söka fonder 7-8 oktober Oskarshamn, Hotell Post
Ritningsgranskningskurs kommer till våren
Nyvalda styrelsemöte steg 2, 28-29 oktober Oskarshamn, Hotell Post (ifall
bidraget räcker till).
Idé och samverkanskurs och möten 25-26 november Oskarshamn,
Hotell Corallen.
Möten:
Arbetsgruppen 28 oktober Oskarshamn, Hotell Ett
Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören i föreningen.
Kurser läggs också ut på FSO:s hemsida.
§ 149(13)

Flerlänsmöte 2017
Länskonferens 15-16 november: Diskussion uppstod om vilka som ska åka.
Styrelsen beslutade att två personer deltar. Vilka utses på nästa styrelsemöte.

§ 150(14)

Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
• Medicinsk Rätt: Medicinrättsliga Seminariedagar 12-13 oktober
Stockholm.
• Funktionsrätt Sverige: debattartikel Läkemedel som saknar
läkemedelsförsäkring på apoteken.
• Funktionsrätt Sverige: Pressmeddelande Otillräckliga förstärkningar i
socialförsäkringen.
• Funktionsrätt Sverige: Start av Lasses blogg (Lars Ohly)
• Funktionsrätt Sverige: Remiss för kommentarer till allmänn kommentar om
diskriminering.

§ 151(15)
a)

Övriga frågor
Regionförbundet: Förslag Regional utvecklingsstrategi i Kalmar län: Är
utskickat till styrelsen, samt finns på kansliet.

b)

Förslag till styrelsemöten och årsmöte 2018: Beslut till styrelsemöten tas på
nästa styrelsemöte 8 november.

c)

Tid och plats till FSO:s årsmöte 2018: Styrelsen beslutade att årsmötet är den
25 mars 2018. Tid och lokal beslutas på nästa styrelsemöte 8 november.

d)

Förslag på årsmötesordförande: Förslag kom på Anders Andersson (KD),
Pierre Edström (L) och Ulf Nilsson (S).
Kansliet kontaktar till nästa styrelsemöte 8 november.

e)

Inkommit svar om medlemskap: Frågan skickades på nytt till SRF, DHR och
Reumatikerna i april om anslutning till FSO.
SRF har tackat nej till erbjudandet.

f.

Höjning av garagehyra: Klövern har meddelat att en höjning av garagehyran
görs. Styrelsen beslutade att godkänna det.

g.

Nationella prioriteringskonferensen: Är i Kalmarsalen den 23-25 oktober.
FSO har fått frågan om deltagande på konferens och session gällande "Konsten
att säga nej i vården". Ingen från FSO kunde medverka på detta.
Sofia Karlsson från Funktionsrätt Sverige har önskemål att få besöka FSO när
hon ändå är i Kalmar den 24 oktober.
Styrelsen beslutade att kalla till ett extra styrelsemöte, där vi får möjlighet att
ställa frågor och utbyta erfarenheter samt diskutera nästa års val med Sofia.

§ 152(16)

Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas: 2017-11-08 på FSO:s kansli kl.15.00
OBS!!! Glöm inte att anmäla närvaro/frånvaro till mötet. Detta på grund av att vi
måste veta hur många som kommer, så vi blir beslutsmässiga.

§ 153(17)

Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen för medverkan, och avslutade därefter mötet.

…………………………………………….
Ordförande: Walter Rydström

………………………………………..
Sekreterare: Annelie Olsson

…………………………………….………
Justerare: Sophie Eriksdotter Forsman

............................................................
Justerare: Krister Ekström

