Styrelsemöte
Protokoll
2018-12-05
18.00–20.30
Närvarande: Peder Westerberg (Ordförande), Abbas Haghjo (vice ordförande), GunMarie Vallström, Sonja Boman-Nilsson, Sofie Edberg. Pernilla Abrahamsson och
Martin Vikgren (Kanslichef/Sammankallande)
Ej närvarande:
Sofie Karlsson, Kjell-Åke Nilsson, Kent Ottosson, Stefan Stråhle och Gunilla Janzén.
§34

Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§35

Godkännande av dagordning

Tillägg som anmälan som
Beslut:
Att godkänna dagordningen med ett tillägg under övriga frågor, Anhörigstöd –
brev till styrelsen.
§36

Val av protokolljusterare
Beslut:

Att välja Gun-Marie Vallström som justerare.
§37

Föregående styrelseprotokoll
a) 2018-10-10, ordinarie styrelsemöte
b) 2018-11-06, extra styrelsemöte, valberedning samverkan
Beslut:

Att lägga protokollet 2018-10-10 samt 2018-11-06 till handlingarna.
§38

Ekonomisk redovisning
Information:
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Kanslichefen informerar om att prognosen för 2018 är 70.000-90.000 kronor i
överskott. Vi har under många år levererat goda resultat och på så vis byggt upp
en god ekonomi som säkerställer verksamheten för kommande år. Vi har
tillräckligt med resurser för att finansiera flytten, utveckla verksamheten samt
investera i vårt intressepolitiska arbete. I nuläget väntar vi in det resultatet för
året och rapporterar om detta vid nästkommande styrelsemöte. Budgetarbetet för
kommande period är under arbete och förslag kommer skickas till styrelsen i
början på året. Beslut om budget till årsmötet tas vid nästkommande styrelsemöte.
§39

Kurser/utbildning
Information:

Studieorganisatören informerar om en utbildning inom samverkan. Utbildningen
är obligatorisk och kommer rikta sig till funktionshinder- och patientrörelsens
förtroendevalda till samverkan. Utbildningen är den 26-27 januari nästa år. Den
är förlagd i Umeå då flest förtroendevalda bor i Umeå. För att klara budgeten för
utbildningen var detta ett nödvändigt beslut med tanke på kostnader för resor och
logi. Under utbildningen kommer bland annat ämnena EU-koden för samverkan,
att företräda tusentals människor och funktionsrättsrörelsens roll i samhället att
tas upp.
§40

Diskussion, information och rapporter
a) Samverkan med Region Västerbotten - Rapport från arbetsgruppen om
gemensamma regler samt diskussion.
Information och beslut:
Arbetet har påbörjats och arbetsgruppen har diskuterat grunderna i
arbetsordningen för samverkan. Funktionshinder och patientrörelsen har
en lista över viktiga punkter som vi önskar finns i arbetsordningen som ska
reglera allt från beredningsgrupper till ersättning. Just nu bereds ett
förslag till gruppen av Karin Linder från VLL och Martin Vikgren från
Funktionsrätt Västerbotten. Arbetsgruppen upplever att VLL:s inställning
är positiv och att synen på samverkan är mer samspelt än tidigare.
Arbetsordningen ska skrivas som en ramlag för att ge respektive
samverkansforum möjlighet att forma verksamheten på det sätt som
gynnar verksamheten och funktionsrättsrörelsen mest.
Styrelsen beslutar att förslaget ska skickas till styrelsens ledamöter och
ersättare så fort det är klart.
b) Dyslexiföreningen – Rapport om kontakt med Dyslexiförbundet samt
diskussion.
Information och beslut:
Kanslichefen har försökt kontakta länsföreningen utan resultat och då
istället kontaktat förbundet som var tillmötesgående. Länsföreningen är
just nu vilande och förbundet löste därför hela länsföreningens skuld till
Funktionsrätt Västerbotten. Kanslichefen har även varit i kontakt med
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Dyslexiföreningen i Skellefteå som är aktiva i alla åldrar. De ska väcka
länsföreningen till liv under nästa år.
Med anledning av detta kommer styrelsen inte att rekommendera årsmötet
att utesluta Dyslexiföreningen i Västerbotten trots att de i dagsläget ej
uppfyller stadgekravet att söka bidrag till Funktionsrätt Västerbotten.
c) Lokala funktionshinderrörelsen – Diskussion gällande Funktionsrätt
Västerbottens stöd till lokala organisationer med anledning av svårigheter
inom lokala funktionsrättsrörelsen.
Information och beslut:
Styrelsen beslutar att denna fråga flyttas till nästa möte.
d) Brukarmiljonen inom psykiatri – Hjärnkoll har fått 450,000 kronor för
samverkan. Information
Information och beslut:
Västerbottens läns landsting har fått en miljon för att stärka samverkan
inom psykiatriområdet. Dessa pengar har inte använts och var nära att
skickas åter till staten. Funktionsrätt Västerbotten och Hjärnkoll har
arbetet mot politiker och verksamheter inom VLL för att pengarna ska
användas till det de är avsedda. Nu har det beslutats att Hjärnkoll
Västerbotten tilldelas 450.000 kr för att stärka samverkan inom
funktionshinder- och patientrörelsen. Resterande medel stannar inom VLL.
e) Från snack till verkstad – Projektet är nu avslutat och avrapporterat. Det
finns möjlighet till en utbildning i Västerbotten. Information och
diskussion.
Information och beslut:
Funktionsrätt Västerbotten kommer bjuda projektet till Västerbotten för att
utbilda oss och myndigheter i Västerbotten utifrån
Funktionsrättskonventionen. Projektet har fokuserat på att förenkla och
göra konventionen användbar sam att bilda medborgare och myndigheter
om vad den innebär och vad Sveriges ansvar är. Vidare visar projektet på
banbrytande rättsfall där konventionen har fällt avgörandet.
Styrelsen beslutar att bjuda projektet till Västerbotten.
f) Två projekt i Västerbotten – För tillfället arbetar Funktionsrätt
Västerbotten med två projektansökningar. En gällande rehabilitering och
en gällande kommunikation och samhällspåverkan. Information.
Information och beslut:
Funktionsrätt Västerbotten har påbörjat arbetet med två projekt som båda
kommer sökas från Arvsfonden. Det ena handlar om rehabilitering och att
förbättra standardmodellerna som används idag. Bakgrunden till detta
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kommer från några av våra föreningar som har observerat att personer
som fick ryggmärgsskada på 80- och 90-talet inte är i lika stort behov av
samhällets stödinsatser som hemtjänst eller personlig assistans. Den röda
tråden är att dessa personers rehabilitering var mycket mer omfattande
och väl genomförd. Denna bild delas av professionen.
Det andra projektet är en vidareutveckling av Unga Vuxnas pod, Funkisliv
utan filter. De som arbetar med podden har slagit i taket gällande
utvecklingen och behöver ta podden från fritid till heltidssyssla. Projektet
ska skapa den möjligheten och utveckla konceptet.
Styrelsen diskuterar eventuella reklaminslag i podden och ska fatta beslut
om det är tillåtet och i sådant fall vilka begräsningar som ska finnas
framöver.
g) Sköldkörtelföreningen – Funktionsrätt Västerbotten arbetar med att stötta
denna förenings uppbyggnad. Information.
Information och beslut:
Kanslichefen informerar om att en ny förening är under uppbyggnad i
länet och att kanslichefen bistår dem i arbetet. Det är
Sköldkörtelföreningen Västerbotten. En sjukdom, en problematik som
tyvärr ökar mycket och har lett till att många vill organisera sig för att
utveckla hälso- och sjukvården på området. Föreningen har för avsikt att
söka medlemskap i Funktionsrätt Västerbotten efter den är bildad.
h) Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv –
Funktionsrätt Västerbottens medverkan i statlig utredning. Information.
Information och beslut:
Sofie Edberg representerade Funktionsrätt Västerbotten vid ett seminarie
kring den statliga utredningen. Diskussionstillfället kom mycket att handla
om läkarbemanning och framtidens kompetensbehov, tyvärr på bekostnad
av utredningens kärnfråga. Lyckligtvis har det funnits andra tillfällen då
kärnfrågan har varit kärnan i diskussionerna och då har förstås resultatet
blivit därefter och bättre. Sofie lyfte förstärkt primärvård, PRIMO, utifrån
möjligheter och risker gällande att skapa en jämlik vård och styrning.

§41

Kansliet
Information och beslut:

Året medarbetarsamtal är nu genomförda och visar på en likande upplevelse från
förra året med generellt nöjda och inspirerade medarbetare.
§42

Övrig frågor
a) Anhörigstöd – Brev till styrelsen.
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Information och beslut:
Styrelsen beslutar att skjuta på denna punkt till nästa möte. Brevet kom till
styrelsen kort inpå mötet och har därför inte gett styrelsen nog med tid att
fatta beslut.
§43

Nästa möte
Information:

Nästa styrelsemöte är 2019-02-03
§44

Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse, önskar alla en god jul och ett gott nytt år och
avslutar mötet.

Vid protokollet

__________________________
Martin Vikgren
Sammankallande och sekreterare

__________________________
Peder Westerberg
Ordförande

__________________________
Gun-Marie Vallström
Justerare
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