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Protokoll från nätverket funktionshindersfrågor
Närvarande:
Ann-Britt Öhrstig Haninge
Malin Bernt
Ann Epstein Danderyd
Annica Dahlborn Järfälla
Sanna Svidén Tyresö
Christofer Martinson Södertälje
Irene Cederborg Botkyrka
Marianne Kraemer-Eriksson Upplands-Bro
Elisabeth Hogart Sollentuna
Erik Hjelmfors Upplands Väsby
Hasse Ledstedt Haninge
Carolina Waldenborg Stockholm
Karin Olsson Sandberg Stockholm
Gunilla Smith Ekerö
Britt Ljunghe Täby
Ordförande för mötet
Erik Hjelmfors
Föregående protokoll
Lästes upp och godkändes.
Protokoll från mötet den 28 augusti 2014 verkar vara försvunnet.
NEFA
Uppdraget var att belysa det vi ser på gårdarna utifrån temat Funktionsnedsättning/fritidsgård
och hur vi tar frågan vidare.
Barn – ungdom – vuxen: vi skulle kunna gå in tidigare och förbereda ungdomarna för
vuxenvärlden, att få en fortsättning efter skola/fritidsgård vore önskvärt.
Att växelvis gå in i fritidsverksamheten, att samarbetet börjar tidigare med bostadsgrupperna.
Kan man hitta en person som jobbar med överbryggandet, en samordnande person? Ekonomin
styr.
Starta samarbete mellan dem som jobbar med unga och dem som jobbar med vuxna.
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Försöka att få upp frågan till FSKF så att man i varje kommun försöker jobba vidare med
frågan, bra att få frågan lite högre upp. Målet är att få upp det i FSKF till hösten.
Först till styrelsen och sedan till chefsmötena.
Temagrupper
Bettan – foldern, vi har kört fast men kör igen.
CA – ledsagningsgruppen: vakter på krogen borde utbildas, föreslår en demonstration för att
få vara med på läger etc. (utdrag ur enkät, skickar den till oss).
AÖ – har inte träffats i gruppen ännu (ledsagning)
SS – (förebyggande hälsoarbete), kommer stå för dag nr två 19/3 på FOMS-konferensen
”Möjligheter, verklighet” (anmälan stänger 27/2, alla kommuner är inbjudna, Ann Epstein är
moderator).
Ny samordnare – Annica D
Ny fast ordförande – Erik
Aktuella kurser
Kompetensutveckling för fritidsledare HL och EH
Baskursen – har Jenny
Vårens kurser borde ut på hemsidan!!
Att tillgängliggöra kultur och fritidsverksamhet… - Jenny (separat inbjudan)
Aktuella föreläsningar
Jonas Helgesson om Fördomar (vill vi gå på ståplatser så maila Bettan, 26/6, Arena
Satelliten). Bettan kollar hur många biljetter som finns kvar, är det många platser kvar så
släpper vi inbjudan till alla kommuner.
Aktuella rapporter
FSKF – man vill göra något större av Ulf Blomdals studie, ett seminarium kommer göras
kring Ung livsstils-projektet, i samarbete med Särskolan. Haninge, Jkpg, Sthlm har beställt
rapporten. Vi andra blir inbjudna till dagen/seminariet (22/4).
FOMS – konferensen i pipeline, det behövs folk till styrelsen, känner man att man vill bidra
så kan man aspirera till styrelsen, kom på årsmötet! Det finns fem kretsar, planerna är att göra
om det till två kretsar. Sprid gärna att det är välkommet med fler medlemmar.
Fritidsnätet – nyhetsbrevet har gått ut, vi behöver gå in och anmäla oss för att få nyhetsbrevet,
nästa steg är att göra korta instruktionsfilmer och lägga ut på FN, samverkansmöte i mars för
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alla kommuner (25/3, 09.00-10.30). Redaktörsutbildning för nya 10.30-12.00,
Idrottsförvaltningen Älvsjö gäller.
Fritidsnätet har två delar: verksamheter och evenemang, lägg återkommande
terminsaktiviteter under verksamhet (ej under evenemang – som är enstaka händelser). I
dagsläget kommer inte verksamheterna med i nyhetsbrevet, vi kan lägga ut första två
tillfällena i evenemang men inte varje enstaka tillfäll, det finns inte plats.
Täby – Meningsfull fritid för vuxna, projekt 2 år, ska tas beslut om projektet ska löpa vidare.
Södertälje – Kulturfestival 21a året, Tips för din fritid.
Danderyd – Friidrottstävling (Särmästerskapen) på Danderyds gymnasiums IP, i slutet av maj.
Sommarfest som avslutning (Kvarnparken, Danderydsvallen) med Disco (16/6).
Ekerö – Disco Särskolan
Huddinge – hade en lyckad Vinterdag (70-80 pers.)
Haninge – AÖ kärlekskväll i måndags (85 besökare från gruppbostäderna), lyckat! Penguin
Meal var där.
Haninge – HL har startat ett nytt nätverk, är nervös (KulturFritid, Skolan, Socialförv.).
MB – är det någon av oss som har kontakt med BUP?
Järfälla – två kids från Särskolan ska med övriga barn och träffa föreningarna.
CM – åker till Gålö med dagläger
Barn i stan – är ej vår målgrupp, enskilda kommuner får själva bestämma om de vill göra ett
försök med säljaren ;)
OBS – glöm inte att göra reklam för synnedsatta när vi gör reklam för mässan.

Nästa möte
21 april 09-12. Kallelse kommer i god tid.
Vid maskin
Britt och Erik
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