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FÖRORD
Handikappföreningarna Sörmland, är en samarbetsorganisation för
handikappföreningar på länsnivå.
Dess ändamål är att samverka med olika samhällsaktörer för att
på så sätt ge medlemsföreningarna stöd i det handikappolitiska
arbetet.
Organisationens uppgift är att skapa de bästa förutsättningarna för
att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva så
självständigt som möjligt och på samma villkor som andra.
Styrelsen avger härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2013.

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande

Bo Erixon

Ekonomiansvarig
Vice ordförande

Gustav Johansson
Helge Andersson

Sekreterare
Vice sekreterare
Ledamöter

Gunilla Backlund
Gun-Britt Karlsson
Viola Pettersson
Jonas Björklund
Sven-Erik Larsson

Parkinson
tom 131123
Hjärt & Lung
from 131124
Hjärt & Lung
Hjärt & Lung
tom 131123
Mag- & Tarmföreningen
DHR
SRF
DHR
Elöverkänsligas

Adjungerad kassör

Gunnar Molin

Psoriasisförbundet

Ombudsman, adj.

Anders Wahlborg

HFs

Kanslist

Ros-Mari Henriksson HFs

Personalansvarig

Bo Erixon
Helge Andersson

Parkinson
Hjärt & Lung

Kansliansvarig

Helge Andersson

Hjärt & Lung

Helge Andersson
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STYRELSESAMMANTRÄDEN

Styrelsen har under året haft tolv protokollförda
sammanträden.

ARBETSUTSKOTTET
Arbetsutskottet har haft fem protokollförda möten.
Utskottet har bestått av Bo Erixon, Helge Andersson, Gunilla
Backlund och Gustav Johansson.
Adjungerade har varit Anders Wahlborg, Gunnar Molin

REVISORER
Lars Olson (Dyslexiförbundet FMLS) och Lars Sjöberg
(Diabetesföreningen) har arbetat som revisorer.
Ingegerd Ekström (BCF Aurora) tom 131123 och Ingela Åkerstedt
(Diabetesföreningen) har varit revisorssuppleanter.

VALBEREDNING
Lisbeth Flodman Dyslexiförbundet FMLS sammankallande, Carina
Jansson FUB, Jan Cederhus Näckrosbröderna och ersättare Börje
Länn Hjärt- & Lung och Per Larsson Diabetesförenigen valdes vid
årsmötet till att vara valberedning.

MEDLEMSANTALET
Vid 2013 års utgång var vi sammanlagt 9 978 medlemmar,
fördelade på 26 medlemsföreningar.

MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgiften per förening och år har varit 700 kronor för 21
medlemsföreningar och 350 kronor för 5 medlemsföreningar.

EKONOMI
Föreningens ekonomi är god.
Vi har från Landstingets ”Verksamhetsinriktat projektbidrag”
ansökt om medel till två projekt.
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I övrigt hänvisar till den till den ekonomiska redovisningen med
balans- och resultaträkning samt revisionsberättelsen för 2013.

KANSLI
På kansliet har Ros-Mari Henriksson arbetat heltid.
Anders Wahlborg har arbetat som ombudsman på halvtid.
Kansliet bevakar och samordnar gemensamma
funktionshindersfrågor och verkar för att medlemsföreningarnas
övergripande intressefrågor förs fram och tillvaratas av rätt instans
i samhället. Kansliet arbetar fram underlag till styrelsearbetet och
är en part som myndigheter och andra samhällsorgan vänder sig
till för att få handikapprörelsens synpunkter.
Kansliet servar också med utskrifter, kopiering, fakturering och
ombesörjer praktiska arrangemang för mötes och kursverksamhet.

OMBUDSMAN
Ombudsmannen har under året varit adjungerad i styrelsen och
även i arbetsutskottet och har bland annat deltagit i följande:
- Arbetsgrupp inom Trafikverket Region Öst för frågor rörande
infrastruktur, kollektivtrafik, färdtjänst, rastplatser med mera i
ett flertal möten i regionen.
- Utbildning om Agenda 50 och FN-konventionen i kommun,
landsting och inom förenigar i HFS.
- Dialoggrupp i Landstinget angående dialog- och
brukarmedverkan.
- Besökt föreningar och informerat om Handikappföreningarna
Sörmland.
- Fortsatt inventering av friluftsområden i Sörmland vad gäller
tillgänglighet som sammankallande och ansvarig för projektet
som drivs av Handikappföreningarna Sörmland. Har haft
fortlöpande kontakter och möten med länsstyrelsen,
kommuner och andra företrädare för friluftsområden.
Glädjande är att företrädare för kommuner, organisationer,
länsstyrelser med flera hör sig för att få råd. Ett samarbete
har även inletts med länsstyrelsen i Stockholm
- Drivit projektet ”Tillgänglig busstrafik i Sörmland” med fortsatt
inventering av tillgänglighet på bussar, busshållsplatser m m.
- Varit inbjuden till Hjälpmedelcentralen för att vara behjälplig
med synpunkter i funktionshindersfrågor.
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- Haft kontakter och möten med företrädare för vängården
Follökna utanför Malmköping som ska söka arvsfondspengar för
tillgänglighetsanpassning.
- Varit medlemsföreningar och privatpersoner behjälplig med

ÅRSMÖTEN
I maj kallades ombuden till ett ordinarie årsmöte där
Agneta Lindqvist från Östergötland var mötesordförande och Eva
Strömberg mötessekreterare.

ORDFÖRANDEMÖTEN/OMBUDSMÖTE
Under året har fyra ordförande/ombudsmöten hållits.
Information har getts av följande:
Märta Levenstam Persson, Landstinget har bland annat
informerat om bland annat Landstingets hemsida, Landstingets
Råd För Funktionshindersfrågor, verksamhetsbidrag.
Märta Levenstam Persson lämnade LRFF efter sista mötet för året
för att gå i pension. Det kommer inte att komma någon ny
handikappkonsulent efter henne utan de arbetsuppgifter som hon
hade kommer att delas upp på olika personer.

UTBILDNING
Styrelsen träffades på en styrelsekonferens i två dagar den 28-29
augusti. Många var nya i styrelsen och vi hade ett behov av att
lära känna varandra. Programmet bestod bl.a. av att vi gick
igenom våra starka, svaga sidor, hot, men framförallt jobbade vi
med våra möjligheter. Resultatet blev en verksamhetsplan. Vi
kommer att prioritera utbildning under de närmaste året. Både när
det gäller organisatoriska frågor men även handikappolitiska. Våra
medlemsföreningar tappar medlemmar totalt sett. Vi måste hitta
former för att bryta trenden.
När det gäller våra handikappolitiska mål kommer vi också att
behöva utbilda oss om vi skall kunna få igenom våra frågor både
på lokal och Landstingsnivå.
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Under detta år har vi, tillsammans med ABF, startat med de
grundläggande kurserna:
Data grund, alla medlemmar som inte kan hantera en dator får
möjlighet att lära sig grunderna. Vi hade ca 30 deltagare.
Kursledare: Dataledare från ABF
Valberedningskurs. Alla som är valberedare borde gå den här
kursen den är mycket omtyckt och lärorik.
Kursledare: Rolf Svensson ABF
Att kunna läsa och förstå en resultat- och balansräkning
Alla som sitter i en styrelse måste kunna läsa och förstå en
resultat- och balansräkning. Hur kan de annars driva
verksamheten åt rätt håll.
Vi började med Handikappföreningarnas styrelse.
Kursledare: Gunnar Molin

REPRESENTATION
Att representera personer med funktionsnedsättning är och ska
vara den viktigaste delen av verksamheten och sker bland annat
i följande uppdrag:
- Landstingets Råd För Funktionshindersfrågor (LRFF)
- Ländstingets Råd För Funktionshindersfrågor,
beredningsgruppen
- Landstingets service/fastigheters gransknings-/referensgrupp,
FM-enheten
- Hjälpmedelscentrales olika brukarråd
- Samrådsgruppen Kultur och funktionshinder
- ABF Sörmlands halvårs- och årsmöte
- Handikappförbundets länskonferens
- Årsmötet för Husföreningen E 18

NÄTVERKEN
Vi har bestämt att när det gäller stora projekt skall vi jobba i
nätverk.
FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESE NÄTVERKET
Gruppen har jobbat hela 2013.
Målet är att bidra till att både färdtjänsten och sjukresorna
fungerar, vilket de inte gör i dagsläget.
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Målsättningen är också att vi tillsammans med de lokala
samarbetsorganen skall få fram samma upplägg för färdtjänsten i
hela länet.
Gruppen har varit med och tagit fram skriften ”Färdtjänst och
kollektivtrafik i Sörmland”
TILLGÄNGLIGHETSNÄTVERKET
Nätverket startade sin verksamhet i september 2013 med en
genomgång av Landstingets olika projekt. Landstinget vill ha
kontakpersoner från oss både i norr och i syd. Det känns bra nu
får vi möjlighet att påverka.
Gruppen kommer att jobba med studiematerialet ATTANS.
LANDSTINGSNÄTVERKET
Landstingets handikappkonsulent gick i pension under november
månad 2013. Hon kommer inte att ersättas. Det innebär stora
förändringar för Funktionshindersrörelsen. Vid ombudsmötet i
november bestämdes det att vi skulle starta ett nätverk för att
hitta nya former för vårt samarbete med Landstinget.
NÄTVERK VALET 2014
På ombudsmötet i nov 2013 hade vi besök av Lena Ridemar från
Handikappföreningarna Riks. Hon presenterade ”valplattform till
Riksdagsvalet 2014”. Det finns mycket material där som vi har
nytta av. Vi valde deltagare till ett nätverk som skall jobba med
hur vi kommer fram med våra frågor i valrörelsen.

UPPVAKTNINGAR/MINNESGÅVA
Vi har avtackat förtroendevalda, föreningars jubileum, personal
med flera som avslutat sitt förtroendeuppdrag.

NYHETSBREV - GLÖDLAMPAN
När vi hade vår styrelsekurs i augusti 2013 och diskuterade
höstens aktivitetsplan så bestämde vi att ”offentliggöra allt bra vi
gör, både internt och externt. Hur skulle det då ske. Jo, genom en
tidning, som kom att heta ”GLÖDLAMPAN, efter mycket
diskuterande.
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Den skall distribueras 4 ggr / år till samtliga våra
medlemsföreningar, samarbetsorgan, HSO riks, ABF, Landstingets
ledamöter i LRFF samt vissa tjänstemän.
Glödlampan har tagits emot positivt. Som en medlem sa: den ger
en bra sammanfattning av allt som händer inom
Handikappföreningarna Sörmland.

BROSCHYRER
”Medlemsföreningar i Handikappföreningarna Sörmland”:
Vår lilla kortfattade broschyr, som presenterar oss, vilka vi är och
vad vi gör, har under året uppdaterats.

HEMSIDAN, www.hsod.se
Vi är glada att ha en ny hemsida som är uppdaterad, aktuell och
har funktionen Talande Webb. Anders Wahlborg har huvudansvaret
för sidan som web-master.
På hemsidan finns möjlighet att göra:
• Hitta datum på våra möten
• Tyck till, gå in på debattforum
• Anmälan till möten
• Aktuella kurser
• Aktuella möten
• Läsa alla protokoll
• Följa nätverkens utveckling
• Skriva medlemsansökan för förening direkt
• Skriva reseräkning direkt

LANDSTINGETS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERSFRÅGOR
(LRFF)
I LRFF har från Handikappföreningarna Sörmland ingått sju
ordinarie ledamöter och sju suppleanter.
Ledamöterna i LRFF representerar hela funktionshindersrörelsen
men har olika spetskompetens från de fem olika diagnosgrupperna: syn, hörsel, medicin, rörelse och kognitiva.
Vi som representerar handikapprörelsen vill att medlemmarna för
fram frågor om det som inte fungerar inom landstingets
verksamhet.
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Vi för det vidare genom våra kanaler i landstinget och kan på så
sätt, förhoppningsvis, få till en förändring/förbättring
Genom de frågor som tagits upp har vi kunnat påverka och fått
gehör i många viktiga frågor.
LRFF Beredning
Från Handikappföreningarna Sörmland ingår tre ordinarie
ledamöter och tre suppleanter.
Beredningen har fungerat som ett diskussionsforum där vi har haft
möjlighet att diskutera handikapprörelsens syn på aktuella frågor
innan frågorna har förts vidare till rätt instans.
LRFF Förmöten
Före LRFF-möten har Handikappföreningarna Sörmland bjudit in
medlemsföreningarna till möten för att diskutera frågeställningar
som ska tas upp i Landstingets Råd För Funktionshindersfrågor.
LRFF Granskningsgruppen
Gruppen har under året kallats till ett översiktsmöte med
Landstingets Service/Fastigheter, för information före om- och
tillbyggnadsplaner. Gruppen har fem ledamöter från
handikapprörelsen som kallas in av Landstinget vid behov.

VERKSAMHHETSINRIKTAT PROJEKTBIDRAG
FRÅN LANDSTINGET SÖRMLAND
Tillgänglig Natur
Bidragsansökan gjordes på 28 000 och vi beviljades 22 000 kronor
från Landstinget Sörmland, till två temadagar inom ramen
”Tillgänglig natur i Sörmland”.
För att visa på hur ”tillgänglig natur” kan vara och för att skapa
intresse för naturupplevelser, arrangerades två bussresor i augusti
för våra medlemsföreningar, som delfinansierades med det
beviljade bidraget.
Resorna gick till Vängården Follökna, där vi fick gå en
tipspromenad i väldigt fin natur, vi fick även information om
gården.
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Mycket uppskattade resor, flera elrullstol, manuella rullstolar och
rullatorer fanns med vilket var möjligt i den fina naturen.
Projektansvarig var Anders Wahlborg.

LÄNSSAMRÅDET KULTUR OCH FUNKTIONSHINDER
Samrådsgruppen är ett samrådsorgan mellan Landstingets
handikappkonsulent, Handikapporganisationernas länsföreningar
och Sörmlands länsbibliotek.
Handikappföreningarna Sörmland har en ordinarie representant
och en ersättare i Länssamrådet.
Gruppen träffas ett par gånger per år och försöker besöka
biblioteken och kulturinrättningar i Sörmland.
Det är viktigt att vi får träffas i den här gruppen och diskutera våra
olika frågor och försöka bearbeta de problem som kan finnas. Det
är också viktigt att vi öppnar dörrar till våra bibliotek och
kulturlokaler för personer med funktionsnedsättningar.
Samarbetet är gott och det finns mycket att göra.

HUSFÖRENINGEN E 18
Handikappföreningarna Sörmland är medlemmar i
Husföreningen E 18, tillsammans med föreningar i huset på
Eleonoragatan 18 i Eskilstuna.
Vi har deltagit i årsmötet på våren och medlemsmötet på hösten.
Närheten till varandra gör att vi kan utveckla samarbetet och
därmed kan verka ännu effektivare som samarbetsorgan.

SAMARBETE MED ABF SÖRMLAND
Vi är medlemmar i ABF Sörmland och har genom det möjlighet att
ansöka om landstingsbidrag för kurser samt bidrag för
kulturevenemang.
Styrelsens studieansvariga har kontinuerligt under året träffat och
haft kontakt med Eva Strömberg, handikappansvarig på ABF, för
att klara ut vilka behov och möjligheter som finns och vad vi då
kan göra tillsammans.

DISKRIMINERINGSBYRÅN HUMANITAS
Handikappföreningarna Sörmland har en representant i
Diskrimineringsbyrån Humanitas styrelsen.
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REDOVISNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013
- Att göra Handikappföreningarna Sörmland samt deras
medlemmar mer kända.
- GENOM ATT STARTA VÅR TIDNING GLÖDLAMPAN
- Att utnyttja datorn allt mer i styrelsearbetet, kontakt med
medlemsföreningarna samt kontakt med enskilda medlemmar
VI HÅLLER PÅ ATT UTVÄRDERA PÅ VILKET SÄTT VI SKALL
GÖRA, START 2014
- För att befästa och stärka varumärket Handikappföreningarna
Sörmland skall vi kommunicera våra projekt och goda
resultat både internt och externt
- GENOM GLÖDLAMPAN SAMT HEMSIDAN
- För en fortsatt trygg tillväxt skall vi arbeta för att våra
medlemsföreningar får fler medlemmar.
- ARBETET ÄR I FULL GÅNG UTBILDNING 2014-2015
- För att upplevas som en nyskapande förening skall vi arbeta
med specifika frågor i nätverksorganisation.
VI HAR STARTAT 3 NYA NÄTVERK UNDER ÅRET
- För att upplevas som en professionell samarbetspartner skall
vi utveckla det interna styrelsearbetet och skapa en tydligare
struktur för samarbetet med föreningarna och de lokala
samarbetsorganen.
ARBETET HAR PÅBÖRJATS.
-

För att ses som en stark påverkansgrupp i handikappfrågor
skall vi fördjupa samarbetet med våra politiker i landstinget
samt delta i de grupper där handikappfrågor diskuteras
ARBETET HAR PÅBÖRJATS VIA NÄTVERKET, VI MÅSTE
UTBILDA OSS SJÄLVA, BLI BÄTTRE PÅ ATT DRIVA VÅRA
FRÅGOR.
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Styrelsen tackar:
- Personalen för årets arbetsinsatser
- Medlemsföreningarna för ett gott samarbetsår
- Landstinget Sörmland och ABF Sörmland för ett gott
samarbete samt för de ekonomiska bidragen
- Landstingets Habilitering och Utbildning med ett
extra tack till Märta Levenstam Persson för ett gott
samarbete
- Alla samverkans- och samrådsgrupper
- Alla övriga som under året har stöttat och hjälpt oss
i vår verksamhet

SLUTORD
Styrelsen tackar för visat förtroende för det gångna
verksamhetsåret och önskar Handikappföreningarna Sörmland och
den nya styrelsen ett lyckosamt 2014, samt ställer sina platser till
förfogande
Eskilstuna april 2014

Bo Erixon

Helge Andersson

Gustav Johansson

Gunilla Backlund

Viola Pettersson

Gun-Britt Karlsson

Jonas Björklund

Sven-Erik Larsson
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LÄNSFÖRENINGAR SOM INGÅR I
HANIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND
Antal
Medlemmar
Afasiföreningen i Södermanlands län

45

Astma och Allergiföreningen i Södermanlands län
Södermanlands Län
Gäller för 2012

256

Autism och Aspergerföreningen Södermanland

355

Bröstcancerföreningen Aurora i Södermanland, BCF

329

Celiakiföreningen i Södermanlands län
Gäller för 2012

685

Dyslexiförbundet FMLS i Sörmlands Län
Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter

258

Elöverkänsligas Förening i Södermanlands län
Epilepsiföreningen i Södermanlands Län, SEF
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft i Sörmlands län
Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Södermanland

78
vilande
95
1064

Hörselskadades Distrikt i Södermanlands Län, HRF

869

Länsförbundet för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning i Södermanland, FUB

775

Mag och tarmföreningen i Södermanland, RMT

169

Migränföreningen i Sörmland

82

Njurförening i Södermanland

114
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Näckrosbröderna
Patientföreningen mot prostatacancer i Sörmland

225

Parkinson Sörmland

231

Personskadeförbundet RTP Södermanlands distrikt
Rehabilitering – Påverkan – Tillgänglighet, RTP

242

Psoriasisförbundet Sörmlands Län

477

Regionföreningen FBIS i Östergötland / Sörmland

135

Reumatikerdistriktet i Södermanland

1539

Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
i Södermanland, ILCO

147

Södermanlands distrikt
Delaktighet – Handlingskraft – Resultat
Förbudet för ett samhälle utan rörelsehinder, DHR

167

Södermanlands Läns Diabetesförening, SD

877

Södermanlands Länsförbund för
Neurologiskt Handikappade, NHR

474

Synskadades Riksförbund distrikt Sörmland, SRF

261

Vuxendöva i Sverige, VIS

29

Totalt antal medlemmar 2013-12-31

HFs verk-ber, 2013
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