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Övergripande
Medlemsföreningar

Årsmöte

Skapar och äger HSO Västerbotten.

1:a högsta beslutande nivå.

Ordförandemöte
Representanter från medlemsföreningarna. 2:a högsta
beslutande nivå.

Styrelsen
3:e hösta beslutande samt verkställande nivå.

Sam- och brukarråd
Representanter väljs vid utökat
ordförandemöte.

Kansliet
Beredande funktion till årsmöte, ordförandemöte och
styrelsen samt medlemsservice
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Förtroendeorganisation
Medlemsföreningar

Årsmöte

Medlemsföreningarna bildar HSO Västerbottens med syftet att
bära gemensamma frågor. Genom HSO Västerbotten arbetar
medlemsföreningarna tillsammans och ger varandra stöd.
Föreningen har sitt säte i Umeå, Västerbottens län.

Ordförandemöte

Årsmötet är HSO Västerbottens högsta beslutande
nivå. Årsmötet består av två ombud för varje
medlemsförening samt av styrelsens ordinarie
ledamöter och tjänstgörande ersättare. Årsmötet får
fatta beslut i, för medlemsföreningarna, gemensamma
frågor. Årsmötet har dock inte rätt att uttala sig i
frågor som rör enskild förening, om föreningen
motsätter sig detta, s.k. hjärtefrågor.

Ordförandemötet är mellan årsmötena HSO
Västerbottens högsta beslutande nivå i
funktionshinderpolitiska frågor. Mötets arbete ska
främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för
medlemsföreningarna, samt på övergripande och
framtidsinriktade frågor.

Styrelsen
Styrelsen är HSO Västerbottens verkställande nivå, samt beredande nivå
till årsmötet. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för
samarbetsorganisationens förvaltning och ekonomi. Styrelsen leder den
löpande verksamhet och får inom de ramar som årsmötet beslutar, fatta
nödvändiga beslut och företräda HSO Västerbotten.

Sam- och brukarråd
Representanter väljs på fyra år vid ett utökat
ordförandemöte. Medlemsföreningarna nominerar
personer att representera HSO Västerbotten vid
sam- och brukarråd. Valda representanter
representerar samtliga medlemsföreningar och för
dess talan i råden.
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Samråd

Genom samråden samverkar funktionshinderrörelsen kring övergripande frågor som rör våra medlemsföreningars
medlemmar och deras anhöriga. De representanter som väljs från funktionshinderrörelsen representerar samtliga föreningar
i samråden. Samverkan sker i regel med folkvalda samt strategiskt ansvariga inom myndigheter.

Samråd

Västerbottens läns
landsting

Försäkringskassan

Nämnden för
funktionshinder
och habilitering

Landstingsstyrelsen

Nämnden för
folkhälsa och
primärvård

Region
Västerbotten

Myndigheten för
delaktighet
(Handisam)

Arbetsförmedlingen

Trafikmyndigheten i
Västerbotten

Hälso- och
sjukvårdsnämnden
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Brukarråd

Genom brukarråden har funktionshinderrörelsen inflytande i många av de verksamheter som rör
medlemsföreningarna medlemmar och anhöriga. Brukarråd sker som oftast med tjänstemän inom myndigheter som
verkställer den politiska styrningen och svensk lagstiftning. Syftet med brukarråd är att bidra till att verksamheter
våra medlemmar brukar ska utvecklas positivt och att våra medlemmar ska se och uppleva skillnad i sina liv.

Brukarråd
Västerbottens läns landsting
• Habiliteringscentrum
• Barn och ungdomshabilitering
• Synhabiliteringen
• Hörselhabiliteringen
• Hjälpmedelscentralen
• Neurocentrum
• Reumatologen
• Tolkservice
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Kansli

Kanslichef

Martin Vikgren

Ekonomihandläggare

Pero Gagula

Lönehandläggare
Eleonor Eriksson

Informationssekreterare

Anna Norman

Köksansvarig

Gabi Spranger

Lokalvårdare
Jörgen Raneblad

Receptionist

Lena Karlsson

Sekreterare
Henrik Deverud

Vaktmästare och
IT-handläggare

Jan Lundmark
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