
FSO Resurscenter Kalmar län

FSO STYRELSBMÖTE NR IO 2OI7
Onsdag 8 november 2017
Kl: 15.00
FSO Resurscenters lokaler
Nygatan 30 Kalmar

Närvarande:
Åke Ring ordf.
Arne Hertzberg
Clearry Ruisla
Hans Tedesjö
Krister Ekström
Lena Jönsson
Sophie Eriksdotter Forsman § 159-§ 170
Walter Rydström
Christopher Harrysson tjänstg. ers. § 159-§ 170

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

§ i54(1)

Ej närvarande:
Christer Andersson har aviserat frånvaro

Inbjudna
Inga inbjudna

Mötets öppnande och upprop
Styrelseledamot walter Rydström gratulerades ftir fyllda jämna år, med ett
presentkort. Ordftrande Åke Ring hälsade styrelsen välkomna och f<irklarade
mötet öppnat.

Närvaro/frånvaro noterades av sekreteraren Annelie Olsson.

Dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg i § 162 c. Rapport från
Ritnings gransknings gruppen.

§ lss(2)

§ 156(3) Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes: Lena Jönsson och Hans Tedesjö.

Besök och Postadress
Nygatan 30
39234 KALMAR

Postgiro: 44 45 49-0
Bankgiro: 5150-4033
Org.nr: 83 24 00-8757

Telefon: 0480-274 40 Fax 0480-274 64
E-postadress : hso.kalmarlan@telia. com
Hemsida:www.kalmar.hso.se,*,* d;
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§ 157(4) Protokoll
Protokoll nr. 8 och 9: Nr 8 iir klart men inte utskickat, redogörs på nästa
styrelsemöte.
Nr. 9 redovisades och lades till handlingama.

§ 158(5) Inkomna protokoll, externa
Emmaboda kommunala tillgänglighetsråds protokoll 20 L7 -09 -l l .

Västervik kommun Rådet för funktionshinderfrågor anteckningar 20 17 -09 -22.

Ny ordförande i rådet är Conny Tyrberg.

Samtliga protokoll finns på respektive hemsida och kansliet.

Protokoll från Kalmar kommuns tillgtinglighetsråd (KTR) finns att hämta på
nätet www.kalmar.se.

§ 159(6) FRKL, Funktionshinderrådet i Kalmar län
FRKL protokoll 2017-09-12 redogjordes på ftirra styrelsemötet. Finns på
Landstingets hemsida och har inkommit till kansliet.

Krister berättade om en resa, där fyra chaufförer var inblandade varav tre hade
gjort fel.
Två hittade inte lådan med fastsättningsmaterialet i (för att sätta fast rullstolar)
Två fick inte igång hissen.
Åtgard från KLT blev att tre fick gå om utbildningen, och chauffiiren som körde
utan att ha spänt fast rullstolen har erhållit en skriftlig vaming.

FRKL Förslag tilt landstingsplan 2018-2020 med årsbudget för 2018: Är
utskickad till styrelsen. Styrelsen vill erhålla utskrivna exemplar per post, att
läsa igenom till nästa styrelsemöte för eventuella synpunkter. Kansliet ordnar
det.

§ 160(7) Skrivelser fiir kännedom
Inga fanns

§ 161(8) Skrivelser för beslut
Inga fanns.

§ 162(9) Rapporter
a) Rapport Nätverksträffen 19 september: Sara informerade att Blekinge,

Kronoberg och Östergötland deltog. ADB Sydost som finns i våra lokaler
informerat, det var en bra dag. Anteckningar giordes.

Bilaga 1.
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b)

c)

Ostergötland har bytt logga (Funktionsrätt Östergötland) på sina utskick o.s.v.
FSO:s styrelse awaktar till årsmötet där beslut tas om namnbye (Funktionsrätt
Kalmar län)

Träff med Sofia Karlsson på FSO: Delar av styrelsen och kansliet deltog på
mötet. Var ett bra och uppskattat möte. Anteckningar är gjorda och utskickade.
Bilaga 2.

Rapport från Ritningsgranskningsgruppen :

Hans informerade om nya psykiatriska byggnaden i Kalmar. Arbetet börjar i
mars och beräknas vara klart våren 2027, kostnaden iir beräknad till ca 700
miljoner plus tillkommande kostnader. Ritningama godkänns av socialstyrelsen
som har särskilda bestämmelser, bl.a. görs en kulvert till personalen, särskilda
ingångar o.s.v. Sinnesstimulerande avslappningsrum "Lugna rum" ska också
göras.

Ekonomi
Ekonomisk rapport: Nils-Allan redogjorde ekonomin, ser positiv ut.
Ekonomiska rapporter är utskickade till styrelsen.

Styrelsen beslutade att kopieringspapper kan beställas detta året.

Kostnad namnbyte: Annelie redogjorde om en del kostnader som blir t.ex. ny
skylt vid entrdn, två mindre skyltar i korridor (görs av Klövern mot en kostnad),
brevpapper, kuvert i olika format ( eller etikeiter), rollsup.
Styrelsen var positiv till kostnadema.

Personalfr ägor I Kanslifrå gor
Unionen arbetsplatsbesök: Unionen har lämnat information till Ordforande
Åke, vad som bör finnas på arbetsplatsen. Viktigt att det ftiljs.

Styrelsen tar beslut på nästa styrelsemöte 6 december, om mötet i januari 2018
kan ägnas åt det.

Kornmenterades att det är viktigt att hemsidan funkar och telefonema.

Svar har inkommit från föreningar pä den tidigare utskickade enkäten.
Ordftirande Åke gör en sammanställning till styrelsen, och bearbetas
tillsammans på nästa styrelsemöte.

Studier Konferenser
IVO-dagen 6 februari 2018: Lena deltar, rapport kommer längre fram.

Konferens suicidprevention 7 december Oskarshamn: Arne och Christopher
deltar (kansliet anmäler) rapport kommer längre fram.

Inbj. Öppet möte LSS Västervik 13/11: Hans och Clearry deltar.(samma
är i Kalmar tidigare på dagen)

§ 163(10)
a)

§ 164(11)

§ 16s(12)
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§ 166(13)

Inbjudan till temadag om LSS 6 december: År i Linköping, ingen deltar från
FSO.

Funktionsrätt Östergötland. Inbj. Arbetsgivarutbildning 2311 Linköping:
Åke och Lena deltar (Sara anmäler) rapport kommer längre fram.

Arne informerade om foljande:

Kursplanering 2018: Ska vara ABF tillhanda senast 25 november.

Diskussion uppstod om datakurs i Kalmar, Oskarshamn och Västervik, Ame
undersöker vidare och återkommer.

Förslag kom som t.ex. introduktion för nya, söka bidrag for funktionshindrade,
att fa kiirura på hjälpmedel, köpa på nätet inte alltid bra.

Kommentar kom att appat i telefonen ärbra, det finns mycket.

April månad ha paneldebatt med moderator ev. med Mikael Klein.
Oktober om anhörigfrågor.

Övriga kurser:
Id6 och samverkanskurs och möten 25-26 november Oskarshamn,

Hotell Corallen.

Kurser skickas ut till ordföranden och studieorganisatören i fiireningen.

Kurser läggs också ut på FSO:s hemsida.

Flerlänsmöte 2017
Länskonferens 15-16 november: Sophie Eriksdotter Forsman och Nils-Allan
Edman deltar på konferensen. Styrelsen beslutade att Sara far delta om hon

anser att det behövs. Rapport kommer på nästa styrelsemöte 6 december.

Nätnyheter och övriga nyheter/utsända till ordföranden och styrelsen
o Funktionsrätt Sverige: Nyhetsbrev oktober 2017 .

o Funktionsrätt Sverige: projekt "Alla vinner" nyhetsbrev.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss EU-kommissionens ftirslag till ändring i

tågpassargerarforordningen.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel partier emot förslaget läsa-skriva-

räknagarantin.
o Funktionsrätt Sverige: Remiss betiinkandet Ordning och reda i välfiirden.
o Funktionsrätt Sverige: Webbutbildning inom standardiseringen.
o Funktionsrätt Sverige: Debattartikel Försiikringskassans tolkning i dom.

§ 167(14)
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§ 168(15) Ovriga frågor
a) Förslag till styrelsemöten 2018: Styrelsen beslutade att anta gjort förslag, med

viss justering om det behövs.

b) Tid och lokal till FSO:s årsmöte 2018: Förslag kom på Folkhögskolan,
Hotell Post, Hotell ett, beslut tas på nästa styrelsemöte.

c) Förslag på årsmötesordförande: Anders Andersson (KD) har tackat jatill att

vara årsmötesordförande.

d) Nominera tilt FSO: Sändes ut till ftireningarna 10 oktober. Nomineringarna
sänds till valberedningens ordfcirande:
Bengt-Olof Davidsson
Hammarglo P1.2017

383 91 Mönsterås
E-po st : bengedavidsson@hotmail.com

En påminnelse om att nominera sänds ut i november.

e) Regionförbundet: Remiss gemensam analys och handlingsplan Psykisk hälsa

2017 : Nätverk om psykisk ohälsa finns, synpunkter har skickats av Barbro
Eldhagen.

0 Andra träffen med landstingsmajoriteten, minnesanteckningar frän2
oktober, uppsamlingsheat med landstingsmajoriteten 13 november:
Ingen kunde delta på andra träffen p.g.a sjukdom.

Minnesanteckningarna fri"n2 oktober är utskickade till styrelsen.

Ett uppsamlingsheat görs 13 november ft)r dom ftireningar som inte har kunnat
vara med. Ordftlrande Åke Ring deltar ftan FSO. Rapport kommer på nästa

möte.

g) Lt medborgarutskott: Digitala invånarpanel: Alla som bor i Kalmar län är

välkomna att v ara med. Man registrera sig på invanarpanel.ltkalmar. se

Man svarar anonymt.

h) Hjärtstartaren service: Blte av batteri och elektroder behöver göras ca vart 5:e

år. Styrelsen beslutade att Brandab gör servicen, samt en årlig service med
servicedokument till en kostand av ca 395kr. per år.

i) Konto Av-Media: Sara har upprättat ett konto hos Av-Media. T.ex. kan man
streama till medlemskonferenserna, används också av kommuner, landsting och
skolor.

Landstingslistan har uppdaterats, styrelsen erhöll varsitt exemplar.
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Åke informerade att en anställd vill ha ett annat skrivbord, har tidigare erhållit
från AF ett höj- och sänkbarl som åir två-delat, men vill ha ett som är helt då
problem finns att ett stöd under ena delen är i vägen när personen anviinder
rullstol.
Åke undersöker vad som finns och återkommer på nästa styrelsemöte 6

december.

Numera är det arbetsgivaren som står ftir hjälpmedel till anställd.

§ 16e(16) Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas: 2017-12-06 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.

§ 170(17) Mötets avslutning
Ordföranden tackade styrelsen for medverkan, och avslutade därefter mötet.
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Ordftirande: Sekreterare: Annelie Olsson

€ 144-a,-zt
Justerare: H


