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Minnesanteckningar Nätverket för 
funktionsrättsfrågor  
Tid: Torsdagen den 28 maj kl: 10.00-12.00 
Plats: Rådsparken, Huddinge 
Sekreterare: Salem 
 
Närvarande: Irene Cederborg, Botkyrka, Malin Bernt, Stockholm, Karin Olsson Sandberg, 
Stockholm, Annika Holmertz, Salem, Ann Epstein, Danderyd, Christofer Martinson, 
Södertälje, Bengt Liljeqvist, Täby, Eva Thorén Tibbling, Täby, Josefine Viklund , Lidingö, 
Pia-Maria Skoglund, Sollentuna, Marianne Kraemer Eriksson, Upplands-bro, Eliz Lindström, 
Huddinge. 
 

1. Dagordningen fastställdes 
 

2. Genomgång av föregående protokoll 
Godkände föregående protokoll  
 

3. Kurser 
Kursen lättläst blev flyttad till 7 september. Inbjudan är ute och det har kommit in 
anmälningar. 
 
NPF-kursen. Datum ej klart men Anja som ska hålla i kursen är vidtalad. Det blir i 
Huddinge kanske i början på november. 
 
Kursen om sexualitet blir nytt datum den 4 september. 
 
Intellektuell funktionsnedsättning blir den 3 november. Det finns anmälda men ny 
inbjuden går också ut. 
 
Basföreläsning anläggningar och bemötande. Inget datum är klart. Karin och Malin 
skickar ut inbjudan. Troligtvis blir kursen sent i höst/vinter. 
 
Diskussion om att digitala kurser skulle kunna vara en idé. Det beslutades att göra en 
grupp som tittar på olika lösningar med digitala kurser. I gruppen ingår Irene 
Cederborg, Ann Epstein, Annika Holmertz och Karin Olsson Sandberg. Gruppen tittar 
på olika förslag och lösningar och återkommer sedan till nätverket. 
 
Karin informerade om att Parasport Sverige ska bilda ett kompetenscenter som är 
digitalt. Det kan därför vara bra om den grupp som tittar på digitala lösningar fångar 
upp vad som finns nu och som går att dra nytta av. 
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4. Studiedag 
Studiedag på Tomtebo fritidsgård (Värmdö) blir någon gång i oktober/november. Det 
blir en onsdag. Irene håller kontakten och bjuder in när datum är klart. 
 

5. Studieresa 
Studieresa 2021. Eva och Eliz ingår i gruppen och är det fler som vill vara med så 
kontakta Eva (Täby). Kom gärna med förslag på resa. Troligtvis kan FSKF även denna 
gång gå in och stötta med en peng. 
 
 

6. Fritidsmässan 
Planeringen  just nu är att genomföra mässan. I mitten av augusti tas beslut hur det 
blir. Datumet för mässan är tänkt den 18-19 september. 
 

7. Foms 
Stockholm har ingen representant just nu. Är det någon som vill vara med? FOMS är 
en rikstäckande yrkesförening för fritidsfrågor funktionsnedsättning. 
 

8. FSKF Styrelse 
Det ordinarie årsmötet fick skjutas upp p.g.a. coronapandemin. Digitalt årsmöte den 
28 maj. Irene tar kontakt med styrelsen efter årsmötet för att höra närmare om den nya 
skrivelse som är gjord och vad den innebär för nätverket. 
 

9. Historik 
Det kan behövas en kortfattad bakgrund/historik för vårt nätverk för att nytillkomna 
ska kunna läsa och förstå nätverkets syfte. Det är också viktigt att veta lite bakgrund 
även i arbetet i den egna kommunen. Ann-britt tillfrågas om hon vill skriva en 
kortfattad historik om nätverket. Andra som varit med länge kan sedan fylla på. 
 

10. Fritidsnätet 
Karin rapporterade att det fungerade bra med den nya uppdateringen. Det är många 
som är inne på sidan och tittar. Viktigt att alla uppdaterar information så att det som 
finns på sidan är up to date. 
 

11.  Arbetsgrupper 
Det gick ut i tidigare mail om arbetsgrupper inom olika områden. Det tillkom nu på 
mötet en grupp som kallas Digitala gruppen. Den som är sammankallande i gruppen 
försöker boka ett första möte innan 1 oktober. På första mötet diskuteras gruppen 
syfte, mål, tidsplan. Skicka sedan in det till Irene och Malin. 
 
Digitala gruppen: Annika Holmertz (sammankallande), Ann Epstein, Irene 
Cederborg, Karin Olsson Sandberg. 
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Vägen till fritid: se bilaga 
 
Passalen: se bilaga 
 
Inkludering på ordinarie fritidsverksamheter: se bilaga 
 
Fritidsverksamhet för vuxna: se bilaga 
 
 
 

12.  Avtackning 
Vi tackade av Christoffer och Bengt som går i pension och funnits med under lång tid 
i nätverket. Även Pia-Maria tackades av som byter tjänst. 
 

13. Nästa möte blir 2 sept kl 9. Vi återkommer i augusti med om det blir på 
Palmfeldtsvägen 5 eller om vi tar det digitalt. 

 
 

 
 


