Protokoll för Läns FUB Östergötland
När måndagen den 8 oktober
Klockan 18.15-19.45
Plats Fontänen i Linköping
Huvudentrén Leijonhufvuds rum 210 våning 2
Närvarande Monika Andersson, Susanne Selander, Gunnar Besson, Ingegerd Carlman,
Ewa Evertsson, Elisabeth Ingvarsson, Karin Heggby, Angelica Mörner
Förhindrade: Anna Ahrbom
Inbjudna gäster Göte Törnå, Kerstin Elkehag (kom inte)
Dagordning
1. Elisabeth öppnande mötet
2. Till sekreterare och justerare för mötet utsågs Monika, sekreterare och Elisabeth,
justerare.
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
5. Information
a Gunnar informerade om länets ekonomi; pg drygt 360 000 kronor.
b Natur och kulturkontot – förslag att höja nivån på ersättning. Läsombud till 8
000 och natur och kultur till 12 000. Kassören anser att det finns utrymme till
detta. Det viktiga är att man alltid i inbjudan till dessa evenemang skriver att det
arrangeras tillsammans med FUB Östergötland. Vi beslutar att höja nivån till
ovanstående summor. Detta gäller från 2018.
c Funktionsrätt Östergötland – Ordförandemöte i Missmyra var den 23 - 24
augusti. En överenskommelse i Östergötland. Nästa möte är 15 oktober. Tisdagen
11/12 inbjudna att underteckna överenskommelsen, se bilaga. Tema ETIK, 1/11.
Humor och hälsa 7/11 föreläsning med Chatrine Tibbling i Fontänen. 5/12
Delaktighet i Norrköping. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
30/11. Allt under punkt C finns det bilagor till.
d Vad händer hos Rättsombud och medlemsrådgivare? Viktig information: man
har sett att medlemsrådgivare får svårare frågor, som hör till rättsombuden.
Medlemsrådgivarna kommer därför att upphöra. Det är bättre att satsa mer på
rättsombud istället. Detta kommer troligtvis börja ske från 2019.
Fortbildningshelg 10-11november.
e Vad händer hos Inre Ringen? Angelica har ingen info.
f Från Riks-översyn av länets stadgar vi bör uppdatera oss. Vi behöver uppdatera
våra stadgar och lägga fram förslag till ombudsmötet 2019, för att då kunna ta ett
beslut. Vi beslutar att det ska vara 7 stycken ordinarie ombud samt 2 ersättare.
g Arbetsgruppen för Temadagen den 8 december Göte Törnå informerar och
förklarar till att vi inte firar 60 år i år. Pga. missförstånd, så är det inget jubileum
förrän i januari 2023. Vi får börja planeringen under 2022.
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h Insiktsdialog med FSK 13/9. Nytt bidrag (istället för handikappersättningen)
från januari 2019, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Se mer på FK:s
hemsida, där det finns bra info.
i Förbundsstyrelsen info från möte 29 - 30 september. Nästa möte är 16
november.
J INTRA -dagarna 1 - 2 oktober - Ingegerd informerar: Det var mycket info, men
det viktiga är att vi alla måste lära oss LSS. Viktigt att upprätta en individuell plan
(IP-plan, är en LSS-insats). Nästa års intradagarna är 23 - 24/9 2019.
K Länsförbundsträff i Stockholm 26 oktober Elisabeth och Gunnar deltar.
L Katarina meddelar att Sofie på NT planerar för Birka resa 2019 preliminärt
datum 12 - 13 maj.
M Inspirationsdag för läsombud 25/10 i Linköping.
Planering av Temadag Åldern har sin rätt Kerstin Elkehag informerar. Kerstin ej
här, men Elisabeth informerar. Kerstin håller i planeringen. Vi tänker att detta
ska ske under våren 2019, helst innan mars.
Hemsida.
Övriga frågor: Angelica har synpunkter på färdtjänst, Elisabeth vidarebefordrar
detta till Karin på Funktionsrätt. Ska vi anordna ett ”läger” för föräldrar för att
umgås, föreläsning, yoga, eller liknande. Susanne kollar upp möjligheterna till
detta. Ödeshög är en av kommunerna i länet som inte betalar ut någon habersättning. Elisabeth tar upp Riks-FUB:s ungdomsprojektprojekt. Vi har fått info
via mail från Riks-FUB, samt att det finns info på fub.se. Vi beslutar att ha
ombudsmöte den 18/3 2019 klockan 18.00-20.00. Susanne har frågor om
assistansboendet här i Linköping. Sök på Annika Rehn.
Kommande möten måndagen den 26 november klockan 18.15-19.45.
Mötet avslutas

Monika Andersson
Sekreterare
Elisabeth Ingvarsson
Justerare

