
Protokoll  Ordförandemöte 

 

 

Tid: Onsdag den 18 augusti  2021, kl. 18.00  

Plats: Digitalt på webben eller telefon, via Zoom-länk 

 

§1. Öppnande mötet 

§2. Närvarolista  

                        Ingela Hertze, Lisbeth Flodman, Nathalie Molenda, Maj-Louise Eriksson, Tuula 

                        Ikonen, Solveig Lundström, Kaj Andersson, Torbjörn Larsson och  

                        Carina  Jansson         

 

§3. Fastställande av dagordningen 

                        Godkändes med tillägg  

§4. Val av sekreterare och justerare 

                        Sekreterare Ingela Hertze justerar gör Maj-Louise Eriksson och  Carina Jansson 

§5. Fyllnadsval RFF Au  

                        Vi nominerar in Kaj Andersson till au efter Helena.                   

 

§6. Aktiviteter 

a) Hjälpmedelsdagen 23 september ingen aktivitet, eventuellt senare i höst. 

b) Anhörigveckan 4-8 oktober v 40 , informations bord av flera föreningar på  

                        biblioteket 

c) Sörmlandsveckan Psykiska hälsa, vecka 41. Ska vara digital, väntar fortfarande  

                        på information. 

d) Internationella funktionshinders- / funktionsrättsdagen 3 dec, vi fick ett förslag  

                        av Solveig  om en föreläsare. Hon fixar kontaktuppgifter. 

                           

 



e) Övrigt 

▪ Dyslexi veckan v 40 på biblioteket    

▪ Koll på nya restaurangen på torget. Bara kort. Uppfattas som ont om 

platser, och att  

vara på övre plan skulle bli svårt. Fungerar inte med elmoped. Det 

finns  

handikappanpassad toalett, en minihiss. 

▪ Loppisarna som TOK håller i har varit uppskattade i år och varit 

överbokade varje gång. Tunaparks bakluckeloppisar.  

 

 

§7.   Information och Tankar 

a)  Ang. RFF – Rådet För Funktionsrättsfrågor 

                         NY ordförande och Sekreterare i rådet. Även samordnaren är ny.   

b)  Ang. Ansökan verksamhetsbidraget, glöm inte att skicka in alla verksamhets  

                         papper som årsmötes protokoll, budget mm Det är ganska oklar sidan   

                         eftersom det inte läggs i själva ansökan. OM ni inte får till det och får tag på  

                         någon på kultur och fritid, maila underlaget till foreningsstod@eskilstuna .se  

c)  Stadgegruppen, vi har en grupp som nu ska jobba med stadgarna som ska 

                         göras om, i och med att vi vill ha tillträde till de delarna inom Funktionsrätt  

                         Sverige möten mm. Vi måste tex få in värdegrunden som är A och O. Vill man  

                         vara med i gruppen hör av er. 

d)  Värdegrund 

e)  Grupp Psykisk ohälsa /hälsa finns. Vi har startat en grupp, vill du vara med och  

                         jobba  med dessa frågor hör av dig. 

f)  Grupp HälsoPepp, påbörjat arbete med samarbete med Kron prinsessan 

                         Victorias HälsoPepp. Mer information kommer. 

g)  Sociala medier, vi har en bra sida på Facebook och även en grupp för aktiva.  

                         På vår vanliga hemsida hittar ni alla tänkbara viktiga dokument.  

h)  Valår 2022 Vi skickar inbjudningar till alla i Funktionsrätt Eskilstuna och  

                         Sörmland och bjuder in till arbetsgrupp. 

 



i)  Övrigt:   

                         a) Nu ska det bli lättare för de med NPF diagnoser att söka till Polishögskolan 

                             lumpen mm. En diagnos är inte ett automatiskt ett hinder. Det ska  

                            behovsprövas. Finns nu en Dom som man måste jobba efter. 

                        b) TOK ska nu se om de kan vara arrangör för julmarknad på TunaPark, om det 

                             blir så kommer en inbjudan till alla föreningar om ni vill ha aktivitet då. 

 

§8.  Remisser 

a) Tillgänglighetsplanen, sista svarsdag 22/9 finns att se på vår hemsida i sin 

helhet och vårat remissvar.  

b) Föreningsstödet, sista svarsdag 31/8. Klubbades i husföreningens möte 

16/8  

remissvaret skickas in, men bra om varje förening även gör det. 

 

§9. Tankar, uppdrag och önskemål från medlemsföreningarna 

        Vi lämnar vi in att alla ersättare ska bli ordinarie ledamöter i AU från  

        hösten. Då kommer vi runt ersättningsfrågan.   

 

§10.   Övriga frågor 

                               6 sep Förmöte. 

§11.   Ordförandemötets avslutande 

 

Ordförande och sekreterare för mötet Ingela Hertze ____________________________ 

 

Justerar Carina Jansson___________________________________________ 

 

Justerar Maj-Louise Eriksson ______________________________________ 


