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Redaktören har ordet 
Det här blir mitt första Torsdagsblad på 10 månader. Efter tjänstledighet är 

jag nu tillbaka bakom skärmen, och tackar Helene för att hon styrt skutan i 

min frånvaro! 

 

När jag gick på tjänstledighet i maj förra året, så hade vi precis inlett den 

varma sommaren. Just då tyckte jag det var härligt, men fyra månader 

senare, när gräset gulnat och det kändes som att jag levde varje dag i en 

mildare bastu, då var jag inte lika glad.  

Det är nästan svårt att föreställa sig nu, när det är grått och kallt, att det var 

en sådan gassande sol för inte så länge sen. Det är lätt att glömma. Precis 

som det är lätt att tänka att något är bra bara för att det är efterlängtat. Så 

är det ju tyvärr inte alltid. Vår härliga sommar är ju mest ett tecken på att 

världen börjar bli nästan obeboelig på andra platser. Att vi bränner våra 

tillgångar och att tiden att dra ner på våra utsläpp börjar bli knapp. 

 

Dem gassande solen var en signal, till oss som har möjligheten att välja, att 

leva mer klimatsmart och eftertänksamt. Så när vårvärmen ger vika för 

ännu en snöstorm i början av februari, så borde vi egentligen vara lättade. 

Trots att det tar emot lite. Inte bara för att det är ruggigt och mörkt. Vintern 

är en obekväm tid; vägarna är oframkomliga på grund av snövallar eller is 

eller alldeles för mycket slask. Kollektivtrafiken är sen. Har man som jag, 

glasögon, så går man halva sin tid utomhus med blöta och igen-immade 

glas.  

 

Men det hör till. Vinter i Sverige, det ska vara snö i mars. Kanske till och 

med i april. Det ska inte vara snödroppar i januari eller flyttfåglar som 

aldrig förstod att flyga söderut i tid. Så medan jag sitter på pendel fram och 

tillbaka mellan Uppsala och Stockholm, med förseningar minst varannan 

dag, så försöker jag intyga mig själv att det är bra att vintern håller i sig. Att 

det betyder att det finns lite tid kvar, att vi fortfarande kan påverka vårt 

klimat, vår miljö och vår framtid. Att vi inte bara kämpar för att göra den 

här världen lite mer tillgänglig och förstående, men lite mer hållbar. Lite 

mer hoppfull.  

 

Nahal Ghanbari 
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     2019-02-26 

 
 

Enkät till medlemsföreningar i Funktionsrätt Uppsala län  
 
Vi går in i ett nytt verksamhetsår, med nybildad regering och många frågor på 
agendan. Vi skulle därför uppskatta om våra medlemsföreningar, genom 
utvalda representanter, styrelser eller styrgrupper, svarar på några frågor i 
syfte att förbättra och utveckla vårt arbete. 
Svaren skickas in till oss senast tisdag den 9 april 2019. Spara ifylld 
blankett som PDF-fil, och skicka tillbaka till: janne.wallgren@c.hso.se   
 
Svar via post adresseras till: 
 
Funktionsrätt Uppsala län 
Ombudsman Janne Wallgren 
Kungsgatan 64 
75341 Uppsala 
 
 
Gällande Funktionsrätt Uppsala län 
 
1. Vilken intressepolitisk fråga tycker er förening är viktigast att vi driver under 
2019? 
 

 
 

 
 

 
2. Finns ytterligare frågor ni önskar att vi lyfter i år? Nämn max tre (3). 
 
 

 
 

 
______________________________________________________________ 
 
3. Vad anser er förening om ordförandemötena? Når informationen ut till 
föreningen, och vilka aspekter kan förbättras/göras annorlunda? 
 

 

mailto:janne.wallgren@c.hso.se
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______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Gällande Funktionsrätt Uppsalas kansli 
 
4. Vad anser er förening om den service ni får på kansliet, Kungsgatan 64? 
 

 
______________________________________________________________ 
 
 

 
5. Finns det andra kanslitjänster ni efterfrågar? Kan något göras annorlunda? 
 

 
______________________________________________________________ 
 
 

 
 
Gällande Torsdagsbladet 
 
6. Vad anser er organisation generellt om Torsdagsbladet? 
 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
7. Vad tycker ni saknas i bladet? Har ni särskilda önskemål om hur 
Torsdagsbladet kan förändras/förbättras, och i så fall, vilka då? 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Digital närvaro 
 
8. Vad anser ni om Funktionsrätt Uppsala läns hemsida och blogg? Vad är 
bra, och vad saknar ni/ skulle ni vilja se utvecklas? 
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______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
9. Hur ställer ni er till om Funktionsrätt Uppsala län skulle satsa på en starkare 
närvaro i sociala medier? 
 

 
 

 
______________________________________________________________ 
 
10. Vilka sociala medie-plattformar skulle er organisation och era medlemmar 
främst vända sig till för information? 
 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Ytterligare synpunkter 
 

 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Stort tack för ert deltagande och ert förtroende! Alla svar kommer 
sammanställas och användas som underlag i vårt kommande arbete, i syfte att 
fortsätta utveckla vår verksamhet både intressepolitiskt och i våra egna 
lokaler. 
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Uppsala 2019-02-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värdegrund 
 
Det finns önskemål från våra medlemsföreningar och det är även av stort 
värde att det finns en delaktighet i arbetet hur vi går vidare med 
Funktionsrätt Uppsala läns värdegrund. 

Nu behövs en arbetsgrupp på förslagsvis fem personer, inklusive mig 
(Christina Brännström) för det fortsatta arbetet.  

Nominera fyra personer från skilda medlemsföreningar som vill arbeta 
med Funktionsrätt Uppsala läns värdegrund. 

Vid arbetsgruppens första möte bestämmer vi hur ofta gruppen behöver 
träffas samt hur värdegrunden ska bli en naturlig del i vårt 
förhållningssätt till varandra och vår omgivning. 

 

Arbetet med värdegrundsorden måste vara klart senast 23 september 
2019.  

Skicka namn, organisationstillhörighet, personens e-post och 
telefonnummer till: christina.brannstrom@c.hso.se  

 

Jag behöver ha era nomineringar senast: 8 april 2019. 
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Funktionsrätt i Uppsala län ska jobba utifrån en värdegrund som utgår 
ifrån ledorden: 

Jämlikhet 

Förhållningssätt: Med ett öppet, lyhört och välkomnande förhållningssätt 
bemöta alla lika 

Öppenhet 

Förhållningssätt: Vårt arbete ska vara öppet för alla att ta del av. 
Utveckla hemsidan. Berätta vad vi gör. Bjud in! 

Trovärdighet 

Förhållningssätt: Med mod och tydlighet hålla sig till fakta, att våga se 
behov och möjligheter. 

- Med kompetens hålla sig till kunskap och färdigheter. 
- Eniga i vad vi gör och säger. 
- Använda ett språk som alla förstår 
- Inga hemligheter.  
- Arbeta med faktabakgrund, inte utifrån eget tyckande.  

Engagemang 

Förhållningssätt: med kraft och förmåga påverka i frågor som är av 
betydelse. Att sätta sig in i och vara motiverad i det vi gör. 

Empati 

Förhållningssätt: att möta andra med omtanke. Lyssna på och ge stöd 
när det behövs. Empati förebygger mobbing. 

Demokrati 

Förhållningssätt: respekt för allas lika värde. Alla har frihet att yttra sig 
och behandlas med respekt.  

 

Jag ser fram mot ett framtida konstruktivt och respektfullt samarbete 

 
Med vänlig hälsning                                                                                                                 
Christina Brännström                                                                                                                  
E-post: christina.brannstrom@c.hso.se                                                             
Telefon: 070 – 749 32 07 
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Till föreningar som är medlem i Funktionsrätt Uppsala län 
 
 
Föreningarna inbjuds till och uppmanas att nominera (föreslå) kandidater 
till de personval, som årsmötet för Funktionsrätt Uppsala län (torsdag 23 
maj 2019) ska göra. Valen gäller i det demokratiska föreningslivet 
sedvanliga förtroendeuppdrag: styrelseledamöter (för två år), 
styrelseersättare (för ett år), ordförande (för två år), revisorer och 
revisorsersättare för redovisningsåret 2019 samt mötesfunktionärer. 
Möjligen kan det tillkomma fyllnadsval om någon, som valts fram till 2020 
års årsmöte, avgår i förtid (senast före årsmötet i år).  
Årets valberedare är Birgitta Lång (Sammankallande), Finn Hedman och 
Lena Thorén.  
 
Birgitta Lång,  
Snickar Anders väg 1  
743 94 Skyttorp 
Telefon: 070 – 415 76 08. 
E-post: uppsala@fibromyalgi.se  
 
Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda via post, fax eller mail 
senast den 9 april 2019 (se bifogad blankett för adressuppgifter). 
Föreningarna kan även nominera personer från andra föreningar än den 
egna. 
 
Nominerade personer måste vara tillfrågade, samt ha accepterat 
nomineringen. 
 
Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte genomförs torsdag den 23 maj 2019. 
 
Plats: Funktionsrätt Uppsala läns Sammanträdeslokal ”Storan”, Uppsala, 
klockan 17.30, Kungsgatan 62, 5 trappor upp. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:uppsala@fibromyalgi.se
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Nu har ni chansen att påverka Funktionsrätt Uppsala läns arbete och 
utseende i styrelse och arbetsgrupper. Det gör ni bäst genom att 
nominera personer från era egna led. (organisation) Det är genom att få 
in personer med kunskap om just er funktionsnedsättning som ni bäst 
kan bevaka er förenings intresse både internt och externt 
Funktionsrätt existerar tack vare medlemsföreningarna och bidrar ni inte 
med kandidater till de poster som ska tillsättas så kan ni inte heller räkna 
med någon förändring varken i föreningslivet eller ute i samhället.  
 
Funktionsrätt Uppsala läns uppgift är att verka för att 
medlemsföreningarnas intressen i gemensamma länsövergripande 
frågor tas tillvara genom:  

• att underlätta och stödja medlemsföreningarnas administrativa arbete,  
• att förvalta Funktionsrätt Uppsala läns lokaler. 
 
Så ta chansen att påverka och nominera nu personer som ni tror kan 
lyfta Funktionsrätt Uppsala läns samhällsarbete för alla människors lika 
värde. 
 
Valberedningen genom 
Birgitta Lång  
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NOMINERINGAR årsmöte 2019 
 
Mandatet utgår för följande ledamöter 
Rose-Marie Westerholm (Ordförande), Johan Strömqvist (ledamot), Fabian 
Klein (ledamot), Bo Wedin (ledamot)  
 
Mandatet utgår för följande ersättare: 
Marielle Sandstedt, Lilian Larsson, Tony Sandin 
 
Mandatet utgår för följande revisor och ersättare: 
Olavi Lång (ordinarie), Ludvig Arbin (ersättare)  
 
Nuvarande valberedning (väljs på ett år): 
Birgitta Lång, Lena Thorén, Finn Hedman 
 
 
 
Vår förening nominerar: 
 
Uppdrag           namn  telefon förening 
 
 
Ordförande för två år______________________________________________ 
 
Ledamot för två år (3 stycken)______________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
Ersättare för ett år (3 stycken)______________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
         
Förtroendevald revisor för två år (1 stycken)  
 
______________________________________________________________ 
 
Revisorsersättare för två år (1 stycken)  
 
______________________________________________________________ 
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Valberedare 2019 _______________________________________________ 
 
 

 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Föreningens namn_______________________________________________ 
  
 
Uppgiftslämnare: 
 
SKICKA IN NOMINERINGARNA SENAST DEN 9 APRIL!!!! 
 
Styrelse: 
Ordförande (2år) 
3 ledamöter (2år) 
3 ersättare (1år) 
 
1 Föreningsrevisor (2 år) 
1 Revisorsersättare (2 år) 
 
 
Nuvarande styrelses sammansättning: 
Ordförande Rose-Marie Westerholm (vald 11/5-2017 för 2 år mandatperiod går ut 
23/5 2019) 
Kassaförvaltare Carina Pettersson (vald 23/5-2018  för 2 år mandatperiod går ut 
2020) 
Ledamot Christina Brännström (vald 23/5-2018  för 2 år mandatperiod går ut 2020) 
Ledamot Lena Nilsson (vald 23/5-2018  för 2 år mandatperiod går ut 2020) 
Ledamot Johan Strömqvist (vald 11/5-2017 för 2 år mandatperiod går ut 23/5 2019) 
Ledamot Bo Wedin (vald 11/5-2017 för 2 år mandatperiod går ut 23/5 2019) 
Ledamot Fabian Klein (vald 11/5-2017 för 2 år mandatperiod går ut 23/5 2019)  
Ersättare Marielle Sandstedt (1 års mandatperiod. Mandatperiod går ut 23/5 2019) 
Ersättare Lilian Larsson (1 års mandatperiod. Mandatperiod går ut 23/5 2019) 
Ersättare Tony Sandin (1 års mandatperiod. Mandatperiod går ut 23/5 2019) 
 
Revisor: En revisor upphandlad.  AVL revision – Anette Lindström.  
 
Nuvarande föreningsrevisorer: 
Olavi Lång (vald 11/5-2017 för 2 år. Mandatperiod går ut 23/5 2019) 
Ros-Mari Fältås (vald 23/5-2018  för 2 år mandatperiod går ut 2020) 
 
Revisorsersättare:   
Lars Ivar Olsson (vald 23/5-2018  för 2 år mandatperiod går ut 2020)   
Ludvig Arbin (vald 23/5-2018  för 1 år mandatperiod går ut 23/5 2019)  
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             Uppsala 2019-02-22 

       _____________________ 
 
 

 

 
    Till  

    Medlemsföreningarnas representanter 

    Styrelsens ledamöter och ersättare 

    Revisorer och ersättare 

    Valberedning 

    Alla Kommun-HSO/Funktionsrätt i  

    Uppsala län 

 
 
 
 
  

 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
 

Datum för Funktionsrätt Uppsala läns årsmöte fastställdes vid halvårsmötet den 29 

november 2018. 

 

   

  TORSDAG DEN 23 MAJ 2019 

 
  Plats: Uppsala 

  Lokal: ”Storan”, Kungsgatan 62, 5 trappor 

  Tid: 17.30 – 19.30. 

 

 

 

Enligt uppdrag 

 

Hälsningar 

/Janne 

 

Janne Wallgren 

Kanslichef/Ombudsman Funktionsrätt Uppsala län 

Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala. 

Tfn: 018 - 56 09 11, mobil: 072 - 532 45 22. 

Fax: 018 - 56 09 01. 

Hemsida: https://hsouppsalalan.org 

E-post: janne.wallgren@c.hso.se 
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OCD on Stage! 
En teaterföreställning om tvångssyndrom (ocd) 

 
 
Välkommen till en föreställning om bemötande av personer som har 
tvångssyndrom (ocd) – en vanlig men dåligt känd sjukdom. Här är 
publiken med och påverkar händelserna. Med din hjälp kanske spelen 
kan sluta lyckligt? 
 
  
Tid: söndag 10 mars, kl. 14-15 
Plats: Vuxenskolan, Drakensalen, Kungsängsgatan 12, Uppsala 
 
Fri entré! 
Alla intresserade är varmt välkomna! 
 
 
Du kan också få kort information om ocd, vilka symtomen är och vilken 
hjälp som finns att tillgå. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svenska OCD-förbundet Uppsala län, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala och Region Uppsala. 
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OCD on Stage! 
 

Tisdag 19 mars kl. 19–21 
 

Kom och se teaterföreställningen "OCD on stage" som handlar om tvångssyndrom. 

Teatergruppen OCD on stage visar hur personer som har tvångssyndrom (OCD) kan 

bli bemötta. Publiken bjuds sedan in att förändra teaterspelet med synpunkter och 

erfarenheter så att det blir ett "lyckligt slut". 

 

Syftet med föreställningen är att öka kunskapen om tvångssyndrom (OCD) 

och använda teater som läkande kraft för dem som lever med tvång. 

Vi får också en kort presentation av diagnosen OCD, vilka symtomen är och vilken 

hjälp som finns att få. 

 

Teatergruppen består av personer som själva har tvångssyndrom (OCD) eller är 

anhöriga. 

 

Plats: Biblioteket i Enköping, Ågatan 29 

Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77. 

Fri entré. 

Hörslinga finns.  

 

 

Alla intresserade är varmt välkomna! 

 

 

Evenemanget är ett samarbete mellan Infoteket om funktionshinder, OCD-förbundet i 

Uppsala län samt Biblioteket i Enköping. 

 
 
Om "OCD on stage" 
"OCD on stage" är ett informations- och hälsoprojekt med teater som verktyg. Syftet med 

teatern är att den ska öka kunskapen om OCD hos anställda inom till exempel socialtjänst, 

vård, skola med flera. Projektet ska också bidra till att personer som har OCD och deras 

anhöriga ska må bättre genom att arbeta med teater som läkande kraft. 

 
OCD = Obsessive Compulsive Disorder 
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Maria Miranda 

 
 

…är verksamhetsutvecklare på ABF i Uppsala län, med ansvar för 
verksamheten inom Funktionsrätt (FUL). Med start 12 mars 2019 

kommer hon, varannan tisdag kl. 13–16, att ha sin arbetsplats 
i funktionsrättslokalerna på Kungsgatan 64. 

 
På detta sätt hoppas vi att ni ska lära känna oss bättre som 

organisation, och att vi ska bli mer tillgängliga som hjälp, vägledning 
och inspiration. Med mer än hundra år av folkbildning i ryggen så 
kan vi det mesta om föreningsutveckling, kulturarrangemang och 
studiecirklar. Varmt välkomna att höra av er till Maria Miranda om 

ni vill veta mer, eller kom förbi på en pratstund! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Maria Miranda 

Verksamhetsutvecklare 
Arbetarnas Bildningsförbund 

ABF i Uppsala län 

E-post: maria.miranda@abf.se, Telefon direkt: 010-199 00 440 
Mobil: 070-318 67 91, Växel: 010-199 00 440 

Besöksadress: S.t Persgatan 22 B, 75329 Uppsala 
WWW.ABF.SE/UPPSALA 
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Vi som lever med… 
 

… tvångssyndrom  
Infotekskafé onsdag 13 mars kl. 18–20  
 

Kom och se premiärvisningen av infotekets "En film om tvångssyndrom 

(OCD)". Träffa flera av de medverkande och ta del av deras tankar och erfarenheter 

av att leva med OCD. 

Bokbord med litteratur och fakta om OCD. 

 

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center, S:t Johannesg. 28 D, 

Uppsala. Så här hittar du till Infoteket (länk till Google) 

 

 

… intellektuell funktionsnedsättning (IF) 
Infotekskafé torsdag 21 mars kl. 18–20  
 

Kom och se premiärvisningen av infotekets "En film om intellektuell 

funktionsnedsättning, IF". Träffa flera av de medverkande och ta del av deras tankar 

och erfarenheter av att leva med IF. 

Eftersom det är Rocka sock-dagen så är Svenska Downföreningen på plats med 

information om föreningens verksamhet.  

Bokbord med litteratur om IF och Downs syndrom. Kulturinslag med Teater Blanca. 

 

Plats: Infoteket om funktionshinder, Kungsgärdets center, S:t Johannesg. 28 D, 

Uppsala. Så här hittar du till Infoteket (länk till Google) 

 

Anmälan till: infoteket@regionuppsala.se eller 018-611 66 77. 

Fri entré. Hörslinga finns. 

 

Alla intresserade är varmt välkomna! 

 

Vad är ett infotekskafé? 

Genom ett öppet samtal får vi ta del av personers egna erfarenheter av att leva med olika funktions-

nedsättningar. Det kan vara personer som själv har funktionsnedsättning eller är anhöriga. Frågor och 

reflektioner från publiken fångas upp. Samtalet leds av psykolog Curt Westin. Det blir lite som 

Skavlan, fast på infotekets vis 

 

https://www.google.se/maps/place/Infoteket+om+funktionshinder/@59.8586907,17.6141782,15.06z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x465fcbf28b617f19:0xfd2762a36edda26e!2sS:t+Johannesgatan+28D,+752+33+Uppsala!3b1!8m2!3d59.8553476!4d17.6225918!3m4!1s0x465fcbf28b617f19:0x82c5a7306be01cb!8m2!3d59.8553476!4d17.6225918
https://www.google.se/maps/place/Infoteket+om+funktionshinder/@59.8586907,17.6141782,15.06z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x465fcbf28b617f19:0xfd2762a36edda26e!2sS:t+Johannesgatan+28D,+752+33+Uppsala!3b1!8m2!3d59.8553476!4d17.6225918!3m4!1s0x465fcbf28b617f19:0x82c5a7306be01cb!8m2!3d59.8553476!4d17.6225918
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En föreläsning om anhörigskap 
Thomas Hedmalm och Marianne Flynner har varit ett par i 25 år. Thomas lillebror 
Peppe är svårt autistisk. Marianne har bipolär sjukdom och deras dotter har 
Asperger. Anhörigskap går som en röd tråd i familjen.  
   I Thomas roman ”Inte som andra” berättar han om brodern Peppe som föds normal 
men utvecklar svår autism i treårsåldern. Han lämnas bort till Slagstaanstaltens 
småbarnshem som fyraåring. En hjärtslitande händelse som traumatiserar hela 
familjen och som leder storebror Thomas ut på irrfärder i livet. Skulden över att vara 
det friska barnet genomsyrar alla hans livsbeslut.  
   Marianne, som är sjuksköterska, har tio års erfarenhet av att arbeta med 
anhörigfrågor. Hon har även en karriär som artist med grammisnominerade låten 
”Country Girl” och som låtskrivare åt bland andra Agneta Fältskog, Sven-Ingvars, 
Viktoria Tolstoy och Svante Turesson. 
 
Om föreläsningen: Med humor och värme berättar Thomas och Marianne om sin 
relation och sina brokiga liv. Thomas läser ur sin bok och Marianne framför egna 
låtar. Föreläsningen vänder sig till bl.a. anhöriga och personal inom 
Funktionsnedsättning, Socialpsykiatri och Äldreomsorg. 
 
I samarbete med: (H)järnkoll i Uppsala län, Anhörigcentrum, Socialpsykiatrin, 
Brukarombudet, Äldreombudet (Uppsala kommun). 
  
NÄR: torsdag 14/3 
TID: 13:30-15:30 
LOKAL: Uppsala Stadsbibliotek, Mallasalen 
 

 

Goda relationer kan rädda liv 
En föreläsning om hur viktiga goda relationer är när man drabbats av psykisk ohälsa. 
• En god vän kan vara en livlina. 
• Att vara ärlig mot sin omgivning om sitt mående. 
• Hur en krisplan kan vara ett hjälpmedel när allting rasar. 
 
Om föreläsaren: Yvonne Kallträsk arbetar på Hjärnkoll och är utbildad 
(H)järnkollambassadör och Peer Support. Hon har levt med depressioner och svår 
ångest. Har nyligen fått diagnosen ADD. 
  
NÄR: tisdag 26/3 
TID: 13:30-15:30 
LOKAL: ÖSTHAMMAR, Församlingshuset, Drottninggatan 17 

 
Anmäl dig via Sesams hemsida!  
http://www.sesamuppsala.se/sesam-forelasningar/sesam-forelasningar-var-2019/  
  
 

OBS! Från och med 1/3 2018 tar vi ut en avgift på 100 kr/pers. för den som inte kommer fast 
man har anmält sig. Har du avbokat minst 24 timmar innan är det inga problem och ingen 
avgift tas ut. Vi har haft fullsatt på våra föreläsningar och de som står på vår väntelista bör få 
chansen att få komma. Tacksam för er hjälp. 

http://www.sesamuppsala.se/sesam-forelasningar/sesam-forelasningar-var-2019/
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Vill ni ha kvar Funktionsrätt Knivsta? 
 
Funktionsrätt Knivsta gör ett förträffligt arbete. 
 
I Knivsta finns en väl fungerande "Funktionsrätt", som behöver styrelsemedlemmar. 
Alla medlemsföreningar är välkomna att nominera styrelsemedlemmar. Tyvärr är det 
många föreningar som saknar representation i Funktionsrätt Knivsta. Nedan ser ni den 
representation som finns i nuläget. 
 
Autism-och Aspergerföreningen har både en ordinarie och en ersättare i styrelsen. 
Hörselskadades förening har en ordinarie ledamot. 
Reumatikerförbundet Uppsala Knivsta har nominerat en ledamot. 
 
Nedan följer exempel på vad som görs: 
 
- Funktionsrätt Knivsta ingår i kommunens Rådet för funktionshinderfrågor RFH, som 
leds av kommunstyrelsens ordförande och 2: a vice ordf. Dessutom deltar ansvariga 
berörda tjänstemän. Funktionsrätt Knivsta får sätta dagordningen och ta upp de 
frågor man önskar. RFH träffas 4-5 gånger/år. 
- Funktionsrätt Knivsta är Remissinstans i kommunala frågor, t.ex. detaljplaner och vid 
översyn av olika kommunala dokument. 
 
Funktionsrätt Knivsta arbetar med viktiga frågor, se till att er förening är 
representerad! Nominera styrelsemedlemmar från era föreningar! 
 
Jag är sammankallande I valberedningen för Funktionsrätt Knivsta och nås på 
070-2166494 eller Astridmakitalo@hotmail.com 
 
Deadline för nomineringar är 25 mars 2019. 
 
MVH 
 
Astrid Mäkitalo 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://webmail.c.hso.se/webmail/src/compose.php?send_to=Astridmakitalo%40hotmail.com
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Kallelse 
Till ordförandemöte onsdagen den 20 mars 2019 

 
TID: 17.30. Mötet avslutas senast klockan 19.30. 
PLATS: Storan, HSOs kansli, Kungsgatan 62, (5 trappor upp) Uppsala. 
 
Mötet inleds klockan  
17.30 – 18.15  Matilda Markne, Länsstyrelsen Uppsala län, ger en lägesrapport om 
tillgången till grundläggande betaltjänster i Uppsala län. Hon kommer att berätta om 
hur Länsstyrelsen arbetar med uppdraget. Men hon deltar på ordförandemötet också 
för att få Funktionsrätt Uppsala läns medlemsorganisationers synpunkter, inspel och 
perspektiv.   
18.15 – 19.30 Sedvanliga mötesförhandlingar (se nedan) 
 
 1) Mötets öppnande  
 2) Val av protokolljusterare 
 3) Fastställande av dagordning 
 4) Föregående protokoll 
 5) Värdegrund 
 6) Intressepolitik och samverkansgrupper 
 7) Studier  
 8) Remisser 
 9) Övriga frågor 
 10) Mötets avslutande 
 
 
Rose-Marie Westerholm   /enligt uppdrag 
ordförande Funktionsrätt Uppsala län Janne Wallgren, ombudsman 
 
OBSERVERA! Anmälan och förhinder till Janne Wallgren, senast tisdag 19/3. 
E-post: janne.wallgren@c.hso.se  
 
OBSERVERA! Var vänlig och tänk på dem som är överkänsliga!  
Använd inte parfym, rakvatten och rök inte i anslutning till mötet. Tänk även på att 
hålla mobilen helt avstängd under mötet, då en del är överkänsliga mot strålningen. 
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TÄNKVÄRT 

 
 
Krafter utom din kontroll kan ta 

allt du äger utom en sak – 

friheten att välja hur du 

förhåller dig till situationen. 
 

 

 
     Viktor Frankl (1905-1997), 

   Österrikisk neurolog och psykiatriker. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Redaktör: nahal.ghanbari@c.hso.se 
Ansvarig utgivare: Janne Wallgren, janne.wallgren@c.hso.se 018 – 56 09 11, 072-532 45 22 
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