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SÖRMLAND

PROTOKOLL
Typ av sammanträde
Sammanträdesdatum
Tid
Plats

§§

01/2015

Ombudsmöte
2015-02-11
18.00- 20.30
Eleonoragatan 18

1 – 13

§

1.

Mötets öppnade
Ordförande Helge Andersson hälsade alla välkomna till
mötet samt förklarade mötet öppnat.

§

2.

Ombudsupprop/Deltagarlista
En avprickning gjordes tidigare av samtliga
närvarande, därefter presenterades alla närvarande.
19 personer var närvarande, av dessa 7 stycken
röstberättigade ombud, 5 röstberättigade från
styrelsen, 6 ej röstberättigade medlemmar och 1
gäster.
Beslut:

§

3.

Ombudsmötet beslutade att godkänna
ombudsuppropet och deltagarlistan.

Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning förelåg. Förslag att till § 10 B)
Frågeställningar/uppdrag från föreningar lägga till
information från valberedningen.
Beslut:

Ombudsmötet beslutade att godkänna den
föreslagna dagordningen med den ändringar
som förelåg.
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§

4.

Val av två justerare
Att justera dagens protokoll föreslås AnnKristin Lundin
och Roland Elfving.
Beslut:

§

5.

Ombudsmötet beslutade att välja
AnnKristin Lundin och Roland Elfving till
justerare.

Pia Bernthling, LRFF rådets nya ordförande
Pia Bernthling LRFF rådets nya ordförande
presenterade sig, är fritidspolitiker, arbetar som
sjuksköterska. Har funnits med i två mandatperioder.
Tillhör Centerpartiet. Är ersättare i Landstingsstyrelsen
och är med i landstingsfullmäktige.
En spännande tid framför oss.
Hjälpmedel och Habilitering tagits bort, nu lyder nu
under landstingsstyrelsen. Alltmer lyder under
landstingsstyrelsen och fullmäktige.
Lyssna och informera, allas röst ska bli hörda.
Ingvar Edin, bra med ett helhetsgrepp.
Landstingsstyrelsen – hur kommer ni att arbeta och
implementera FN-konventionen i landstinget, finns det
någon plan att göra den känd.
Pia Bernthling, utgår ifrån att den ska implementeras.
Funktionshindersfrågor, finns en egen ingång i
landstinget idag.
Vara en bra arbetsgivare.
Alla förtroendevalda arbetat för alla medborgare.
Ulf Norström, får vi någon information om hur
landstingets organisation fungerar.
Pia Bernthling, måste finnas någon som kommer och
informerar.
Helge Andersson, vid en av våra träffar i utbildningen
kommer detta att tas upp.
Ingvar Edin, Landstinget Sörmland, ligger inte i täten
för att ge ekonomiskt stöd, ligger näst sist, behöver ses
över. Projektmiljonen, uppskattat, bra verksamhet.
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Pia Bernthling, rådet är viktigt, många som inte vet och
kan hur det är.
Helge Andersson, bra med miljonen – inte ta bort, öka
verksamhetsbidraget.
Lisbeth Flodman, vilka sitter i beredningen.
Gunilla Backlund, landstingsgruppen tog fram följande
namn vid sitt möte i höstas, innan ombudsmötet då
valen gjordes, Helge Andersson, Roland Elfving och
Gunilla Backlund är ordinarie och Ingrid Karlsson är
ersättare, ytterligare två ersättare måste väljas, det får
gruppen ta vid sitt nästa möte.

§

6.

Anmälan av föregående protokoll
Protokoll från den 19 november anmäldes.

§

7.

Valberedningen/stadgegruppen
Stadgegruppen
Ingvar Edin och Gustav Johansson har varit
stadgegruppen. Uppdraget, vad består det av? Har
tittat på andra stadgar, t ex HSO-förbundet.
Ändra stadgarna – förnya. Lagt till vision, FNkonventionen, vilka är det som har rösträtt, idag har
även styrelsen rösträtt, styrelsen ska enbart ha
förslags- och yttranderätt. Hur ska beslut fattas –
öppen omröstning, utom vid val.
Röstning med fullmakt inte tillåtet.
Vid lika röstetal, förtydligande vad som gäller.
Ombudsmöten, ändras tillbaka till ordförandemöte, där
ordföranden eller dennes ersättare deltar(inom den
egna styrelsen).
Hur hanterar vi förslaget, nu ut på remiss från
stadgegruppen och synpunkter lämnas till styrelsen.
AnnKristin Lundin, remiss, får man med de gamla
stadgarna, så man kan jämföra.
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Ingvar Edin, gamla stadgarna skickas med, alltid ha
med sig stadgarna. Ta noga del av remissen.
Valberedningen
Ingvar Edin, Ann-Charlott Jensen och Mona Sandström
har varit valberedningen. Brev till föreningarna
angående nomineringar till styrelsen, har skickats ut,
med att nomineringstiden går ut den 6 mars.
Står hur man är vald. Bifogat vad man ska tänka på
när man nominerar någon. Landstinget har krav på oss
för att vi ska få bidrag. Vädjar till föreningarna att
försöka få fram personer.
Helge Andersson, viktiga frågor, få fram namn till
styrelsen.

§

8.

Rapporter / Information
A) Ekonomirapport
Gunnar Molin redogjorde för den ekonomiska rapporten
för 2014, plusresultat.
Ulf Norström undrar om landstinget ifrågasatt vårt
kapital.
Gunnar Molin, legat med minusbudgetar i flera år för
att få ner kapitalet. Ny utrustning till kansliet behöver
inköpas.
Helge Andersson, större underskott är budgeterat för
2015, som har lämnats in till landstinget.
Ingvar Edin, inte bra att ha för stor verksamhetsfond,
tänka på det i verksamhetsberättelsen och berätta vad
man ska göra för pengarna.
Ulf Norström, fundering, HF stötta föreningar
ekonomiskt.
Ingvar Edin, använda verksamhetsfonden till att
stimulera föreningarna till bra verksamhet, inte ge
pengar.
Beslut:

Ombudsmötet godkände rapporten.
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B) Presentation av upplägg LRFF
Helge Andersson, presenterade vårt upplägg för LRFF,
”ta plats på arenan”. Haft upptaktsträff för ledamöterna
i två dagar på Åsa Folkhögskola.
Nu startat fortsättningen i forma av studiecirklar i
ovanstående ämne. Vi har föreläsare vid varje
utbildningstillfälle. Viktigt att vi sitter för hela
funktionshindersrörelsen.
Lena Talman, utgångspunkten, FN-konventionen och
mänskliga rättigheter.
Ingvar Edin, glöm inte att ta med Regionförbundet i
diskussionen.
Lena Talman, problematiskt med Regionförbundet
Sörmland, arbetar inte med de mjuka frågorna, de
ligger hos FOU Sörmland.
Ingvar Edin, Regionförbundets företrädare –
funktionshinderspolitiken är inte mjuka frågor.
Stora planer för Sörmland och vi kommer inte åt dem.
Regionförbundets huvudman är landstinget och
kommunerna.
Helge Andersson, utbildningen kommer att ske
varannan vecka, klara i maj, om inte så kan vi fortsätta
i höst.
Helge Andersson, LRFFs beredningsmöte har varit
tidigare idag och känslan vi fick idag på
beredningsmötet är positiv och vi ser fram emot ett bra
samarbete.
Ingrid Karlsson, bra möte i beredningen, träffat nya
ordförande och politiker. Träffats fysiskt första gången.
Frågorna från föreningarna framfördes. Frågorna
gällde, smärtskolor, föreningsbidrag, elöverkänsligas
problem finns deras problem med vid ny- och
ombyggnationerna, mammografienheten angående
användning av elektronisk anmälan.
Vi lämnade synpunkter på att även ersättarna borde
kallas till beredningsmötena, vilket man lyssnade på.
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Lämnade också synpunkter på att reseersättning måste
utgå till möten och arbetsgrupper. En genomgång av
reglementet gjordes, nya skrivningar.
Helge Andersson, framförde också att referensgruppen,
får ha med egen föredragande vid behov.
Referensgruppen, varje förening utse någon snarast,
dock senast den femtonde februari. De som redan har
lämnat in uppgifterna behöver inte gör det igen.
Ingvar Edin, vore bra med spridning i länet.
C) Övriga rapporter
Fanns inga övriga rapporter.

§

9.

Verksamheten / Intressepolitiskt arbete
A) Glödlampan
Årets första upplaga av ”Glödlampan” ska nu göras i
ordning, men vi saknar material.
Manusstoppet var den trettioförsta januari.
Denna gång ska Hjärt- och Lungsjukas förening
presentera sig.
Till utgåvan i april kommer Hörselskadades förening att
presentera sig.
Till utgåvan i september kommer ILCO att presentera
sig och till sista utgåvan i november kommer DHR att
presentera sig.
Kom gärna med synpunkter och idéer.
Ingvar Edin, hög ambition, finns några
tidningsredaktioner i länet som har personer som gått i
pension, kanske kan de hjälpa till och skriva.
B) Hemsidan
Helge Andersson, finns det någon som kan arbeta med
det, ombudsmannen arbeta med annat. Haft tekniska
problem en längre tid. Vi har tankar om hemsidan, fått
fart på den gamla hemsidan, uppdatering som ställde
till det. Vi tittar på en ny hemsida. Tar gärna emot
synpunkter för att förändra och förbättra.
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Eva Hellqvist visade en presentation om hur vi har
tänkt att den nya hemsidan ska se ut.
Lisbeth Flodman, bokningar, ska räcka med att man
klickar på den, så ska det komma fram.
Ulf Norström, Handikappföreningarna Sörmland, byta
namn.
Eva Hellqvist, avvaktar vad man gör på riksnivå.
Ulf Norström, ta del av hemsidan, några har särskilda
krav på hemsidans tillgänglighet.
Lena Talman, en tillgänglig hemsida för alla, kontrollera
Funka.nu

§ 10.

Frågeställningar/uppdrag från föreningarna
Lisbeth Flodman, tanke, intressanta seminarier:
Nätityder och ett där Stefan Holm deltog som
föreläsare, använda en del av pengarna till seminarier.
Roland Elfving, Katrineholms HSO, bussutflykten i
augusti, positivt, kan hjälpa till att slå för resan.
Gunilla Backlund, finns intresse från annan ort än
Eskilstuna, så ser vi till att det fungerar.
Ingrid Karlsson, uppdrag från LRFF beredningen, att
utse någon från LRFF som kan vara med i
kulturgruppen.

§ 11.

§ 12.

Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor.

Nästa möte
Nästa ombudsmöte blir den 23 september 2015, kl.
18.00, plats meddelas senare.
Årsmötet blir den 6 maj 2015 i Eskilstuna.
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§ 13.

Avslutning
Ordförande Helge Andersson tackade deltagarna för
möte och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Gunilla Backlund
Sekreterare

Helge Andersson
Ordförande

AnnKristin Lundin

Roland Elfving

HF Ombudsmöte, 20150211

