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Minnesanteckningar – Planeringsdag för Neuro Kalmar län 21 december 2017 
 

Tid:  kl. 10.00-15.00 
 
Plats:  Hotell Corallen, Oskarshamn 
 
Närvarande:  Västervik Hans Tedesjö 

Kalmar Anne Eriksson 
Kenneth Adolfsson 
Krister Ekström 
Annette Ranvik 
Kerstin Johansson 
Yvonne Axelsdotter 
Gunnie Håkansson 

 
1. Styrelsen i föreningarna 

Krister och Hans presenterar styrelsens sammansättning i lokalföreningarna i Kalmar respektive 
Västervik.  
Vi diskuterar därefter hur och om vi ska förändra arbetssättet i föreningarna och i länsförbundet, 
vilket har diskuterats vid flera tillfällen tidigare. Vi är överens om att detta bör diskuteras på ett 
djupare plan vid en särskild träff då samtliga medlemmar bjuds in att delta. En extern medverkande 
skulle kunna vara Lena Moreaus, som Anette och Krister tidigare lyssnat på då hon pratade under 
rubriken ”Ledarskap i ideella föreningar”. Preliminärt bokar vi den 9 maj kl. 10-15 för detta. Kerstin 
kontaktar Lena och gör ett förslag till inbjudan. 
Dagen ersätter planeringsdagen som vi annars har på hösten. Ansökan till förbundskansliet ska vara 
inne i mitten på oktober och ansökan till ABF i oktober/november.  
 

2. Hemsidan 
Anne informerar om att förbundet centralt kommer att lansera en ny hemsida under våren 2018, 
vilket kommer att innebära en hel del förändringar även på vår sida för länet, där också 
lokalföreningarna finns med. Vi är därför överens om att fram till dess endast se över den 
information som finns idag och avvakta med eventuella förändringar tills vi vet hur den nya sidan 
kommer att se ut. Anne har ansvaret för sidan idag och är intresserad av att fortsätta men vill att vi 
på planeringsdagen i maj ställer frågan om även någon mer är intresserad. 
Vi diskuterar också hur vi ska marknadsföra sidan och är överens om att vi ska ”puffa” för den i all 
information som skickas till medlemmarna.  
Ett annat förslag för att göra innehållet mer intressant när det exempelvis gäller vår 
verksamhetsberättelse, är att presentera den på ett mer lättsamt sätt, kanske i form av en årskrönika. 
Vi är överens om att se över hur vi skriver våra verksamhetsberättelser och försöka göra dem lite 
mindre formella. Det gäller både lokalföreningarna och länsförbundet. 
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3. Medlemmarna (medlemsrekrytering mm) 

Vi har idag 170 medlemmar i Västervik och 190 i Kalmar. Vi har minskat lite under senare år. För 
att nå ut med information är vi överens om att på hemsidan ha en kort information om vad det 
innebär att vara medlem och vad man får för det. 
 

4. Föreningen 2020 (flerårsperspektiv med mätbara mål som följs upp årligen)  
Ett långsiktigt mål är att vi som förening ska finnas kvar 2020. Viktiga frågor för länsförbundet är 
framför allt de som rör intressepolitik. Färdtjänstfrågan drivs löpande likaså rehabiliteringsfrågan, då 
tillsammans med landstinget. För övrigt fortsätter vi diskussionerna på mötet i maj (se punkt 1).  
 

5. Viktiga beslut från Neuroförbundets kongress 2017 
Protokollet från kongressen är ännu inte justerat, därför skjuter vi på denna punkt till mötet den 9 
maj. En sak som beslutades är att det blir ok att bilda länsförbund även om det inte finns mer än en 
lokalförening i länet. 
 

6. Genomgång av lokalföreningarnas och länsförbundets aktivitetsplan för 2017 
Förutom de aktiviteter som framgår av bilagorna så deltar vi i följande råd, arbetsgrupper m.m. 
Västervik 
Västerviks Funktionshinderråd: Anette Andersson, Hans Tedesjö 
HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorganisation): Anette, Hans 
 
Kalmar 
Tillgänglighetsrådet Kalmar kommun: Krister Ekström, Marie Thorstensson och Barbro Eldhagen 
(Detta arbete innebär även deltagande i diverse aktuella arbetsgrupper). 
LSS-rådet: Anna Karlsson, Marie Thorstensson 
 
Länet 
FSO: Krister och Hans (styrelsen), Monika Brinkenfeldt (valberedningen) 
Funktionshinderrådet Kalmar län (landstinget): Krister, Hans, Kerstin Johansson (ersättare) 
Rehabgrupp (landstinget): Kerstin, Annette Ranvik, Hans, Krister 
Valjevikens styrelse: Anette (suppleant), Krister (valberedningen) 
Ritningsgranskningsgruppen: Hans, Annette (ersättare) 
 

7. ABF 
Hans informerar om nya regler avseende inbjudningar där ABF är medarrangör, samt om ärenden 
som ABF ej godkänner på träffar. Det är mycket formalia och omfattande information som ABF vill 
få in. Träffarna får exempelvis inte handla om intern administration. I planeringen för 2018 finns en 
3-dagars kurs på Vimmerby Folkhögskola i september. ABF har en hel del kurser på Ädelfors 
folkhögskola. Krister och Hans ska verka för att kurser även förläggs på Valjeviken. 
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8. FSO 
- Nomineringar till FSOs styrelse: ordförande, ledamöter, ersättare och revisorer. 
Beslut 
Vi beslutar att nominera Krister Ekström som ledamot.  
 
- Hans har fått i uppdrag att delta på Funktionsrätt Östergötlands möte den 23 januari 2018, kring 
arbetsrätt och kollektivavtal för ideella organisationer. 
 

9. LSS - Rapport från manifestationen den 3 december i Kalmar och från seminariet 
den 6 december i Linköping med Bengt Westerberg 
Den 3 december hölls en manifestation på flera platser i Sverige, vilket också fick stor medial 
uppmärksamhet. I Kalmar samlades ett 100-tal åhörare och medverkade gjorde en jurist, Anders 
Pettersson och representanter från samtliga riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna. Alla 
verkar vara överens i sakfrågan, men sen händer det inte så mycket. 
Neuro Kalmar län bidrar ekonomiskt med max 5 000 kronor tillsammans med RBU, DHR och FUB. 
Total kostnad beräknas till 18 000 kronor. 
Hans deltog på en föredragning den 6 december i Linköping då Bengt Westerberg pratade om 
personlig assistans och övriga LSS-insatser, samt funktionshinderpolitik och samverkan. En mycket 
intressant och givande dag enligt Hans. 
 

10. Landstingets bedömningsregler för bidrag 
Hans går igenom reglerna som är samma som tidigare. Vi har fått 50 000 kronor de senaste åren för 
att bedriva intressepolitik, medlemsaktiviteter m m.   
 

11. Eventuell namninsamling till ”Hälsokampanj i Kalmar län” 
Förbundet centralt har haft konferenser på fyra platser i länet då man diskuterat Neuroteam, och att 
ett team för samtliga neurologiska sjukdomar ska finnas på varje landsting. Vi ställer oss bakom 
kampanjen men har i dagsläget ingen som är intresserad av att vara kontaktperson och driva frågan i 
länet. Vi är överens om att lokalföreningarna bjuder in till en medlemsträff för att diskutera detta 
och då ha medverkande från det team som finns i Kalmar respektive Västervik idag. 
 

12. Sammanfattning av dagen 
Krister sammanfattade dagens program och diskussioner och inbjöd till jullunch. Anne vill gärna få 
foto på alla i respektive styrelse, för publicering på hemsidan.  
Krister avslutar mötet och önskar en God Jul & ett Gott Nytt År. 
 
 
Antecknade gjorde 
Kerstin Johansson 


