Styrelsemöte
Protokoll
2018-06-14
17.00–18.15
Närvarande: Peder Westerberg (Ordförande), Abbas Haghjo (vice ordförande), GunMarie Vallström, Sonja Boman-Nilsson, Sofie Edberg och Sophie Karlsson, KjellÅke Nilsson, Kent Ottosson och Martin Vikgren (Kanslichef/Sammankallande).
Ej närvarande: Pernilla Abrahamsson, Gunilla Janzén och Stefan Stråhle.
§12

Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§13

Godkännande av dagordning
Beslut:

Att godkänna dagordningen med tre tilläggspunkter under övriga frågor.
§14

Val av protokolljusterare
Beslut:

Att välja Sofie Edberg som justerare.
§15

Föregående styrelseprotokoll
a. 2018-03-28
b. Konstituerande protokollet 2018
Beslut:

Att lägga styrelseprotokollet 2018-03-28 samt konstituerande protokollet 2018 till
handlingarna.
§16

Ekonomisk redovisning
Information:

Halvårsrapporten kommer på styrelsemötet efter sommaren. I övrigt ser ekonomin
bra ur och vi följer planen.
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§17

Kurser/utbildning
Information:

Studieorganisatören meddelar att utbildningsgruppen har fått en förfrågan av
Kansliet att ta fram en utbildning kopplat till introduktion av förtroendevalda i
samverkan. Denna utbildning ska färdigställas och genomföras i början på 2019.
§18

Diskussion, information och rapporter
a. Styrelsen ansvarsområden
Beslut:
Styrelsens ansvarsområden är oförändrade fram till nästa årsmöte med ett
undantag att nyvalda Kjell-Åke Nilsson ansvarar för samverkansfrågor
tillsammans med Peder Westerberg och Sonja Boman Nilsson.
b. Mötesplanen fram till nästa årsmöte
Beslut:
Styrelsens godkänner mötesplanen fram till årsmötet 2019 med en
ändring att ändra Sam- och brukarrådsmötet planerat 2018-10-03 till
2018-10-17.
c. Valet 2018 – Diskussion om debatten samt om aktiviteter fram till
valdagen.
Information:
Styrelsen upplevde inte att debatten nådde den önskade nivån där
demokratins grunder diskuterades i förhållande till våra medlemmars
situation. Allt för ofta hamnar diskussionen i frågor som fusk inom
assistans istället för delaktighet, inflytande och självbestämmande.
Styrelsen ser det som viktigt att Funktionsrätt Västerbotten följer upp
debatten med aktiviteter innan valet men även efter, under hela
mandatperioden. Några av de aktiviteter som kommer genomföras innan
valet är debattartiklar, medverkan i regional radio, kontakt med de
regionala partierna och besöka valstugor. Efter valet handlar det mycket
om att synas och höras och förklara varför vi finns och vad vi önskar. Att
utbilda ansvariga och ta ansvar i samhällsutvecklingen.

§19

Kansliet

Information:
Inget nytt att informera om.
§20

Övrig frågor
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a. Valen till samverkan. Föreningsval istället för personval gällande
brukarråd med Region Västerbotten.
Beslut:
Arbetsgruppen för struktur i valet till samverkan föreslår att valen till
brukarråd med Region Västerbotten inte ska innefatta personval utan rikta
sig föreningarna. Ett sådant upplägg skapar gör det möjlig för
föreningarna att enkelt ersätta när personer är sjuka eller frånvarande av
andra skäl. Arbetsgruppen tror även att detta upplägg kan leda till mer
diskussion inom föreningarna kopplat till brukarråden. Föreningarna
måste fortfarande anmäla till Funktionsrätt Västerbotten vilka personer
som ska delta i brukarrådet och Funktionsrätt Västerbottens styrelse har
rätten att vidta åtgärder om nödvändigt. Detta i enlighet med beslut från
samtliga föreningar. Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsgruppens
förslag.
b. Nominering till stadgegrupp för Funktionsrätt Sverige.
Beslut:
Styrelsen beslutar att nominera Peder Westerberg till Funktionsrätt
Sveriges arbetsgrupp för stadgar.
c. Information om donationsveckan.
Information:
Gun-Marie Vallström informerar om donationsveckan med aktiviteter på
många orter i länet. Det handlar om en stor bredd och variation av
donationer och kompetensutveckling. Kansliet kommer att hjälpa till med
spridning av information inför veckan.
§21

Nästa möte
Information:

Nästa styrelsemöte är 2018-10-10.
§22

Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse, önskar alla en trevlig sommar och avslutar
mötet.
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Vid protokollet

__________________________
Martin Vikgren
Sammankallande och sekreterare

__________________________
Peder Westerberg
Ordförande

__________________________
Sofie Edberg
Justerare
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