FSDB Stockholm Gotland
PROTOKOLL
Fört vid medlemsmöte onsdagen den 17 februari 2016.
Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm.
Tid: 17.00 – 20.15.
Ordförande: Anita Örum
Sekreterare: Guy Perdhe
Övriga närvarande: Se bilaga.
§ 1.

Öppnande

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2.

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes med 16 röstberättigade och en stödjande
medlemm närvarande. Därutöver var föreningens ombudsman och en
gäst närvarande.
De närvarande tolkarna presenterades.
§ 3.

Fastställande av dagordningen

Den utsända dagordningen fastställdes med justering av paragraferingen
och med följande tillägg:
- Föreningens hemsida
- Årsmötesdatum
- Info från valberedningen
- Dagordningen på punktskrift
§ 4.
a)

Val av mötesfunktionärer
Anita Örum valdes till ordförande.

b)

Guy Perdhe, stödjande medlem, valdes till
sekreterare.
c) Helena Christofferson och Anette Rosing
valdes till rösträknare, samt att justera dagens protokoll.

§ 5.

Presentation av ombudsmannen

Ingela Jacobsson presenterade sig. Hon börjar arbeta på kansliet den 1
mars. Hon förklarade vidare att hon arbetat hos SDR i 20 år. Ingela
Jacobsson är döv. Hon är teckenspråkig och svensktalande.

§ 6.

Nya medlemmar

Styrelsen meddelade att det sedan senaste
medlemsmötet tillkommit två röstberättigade
medlemmar,
Siya Bastas och Hanne Bang, samt två stödjande, Garip
Bastas och Alicia Jacobsson.
§ 7.

Information från styrelsen

Anita berättade om den nya kansliorganisaationen och
styrelsens arbete.
Sten-Owe Bjelvestad

Förklarade att arbetet med bokslutet var nästan klart.
Han konstaterade att föreningen har en god ekonomi.
Ann - Louise Rolness

Förklarade att program- och intressepolitiska grupperna
kommer att arbeta tillsammans med Ingela Jacobsson.
Mona-Britt Broberg meddelade att det kommit nya
stadgar från riksförbundet som föreningen måste ta
hänsyn till. Bl a att medlemmar i DBU automatiskt blir

medlemmar I FSDB, samt att medlemsavgiften fastställs
av riksförbundet
Gurli Wåglund Pekade

på behoven att inkludera döva i

verksamheten.
Helena Christofferson förklarade att medlemmar i DBU betalar 50 kronor
till riksförbundet och 100 kronor till den lokala organisationen.

§ 8.

Information från arbetsgrupperna

a) intressepolitiska gruppen
Ann Jansson Förklarade

att gruppen arbetar med
färdtjänst- och tolkfrågor, samt frågor om tekniska
hjälpmedel i utbildningen. Gruppen planerar att bjuda in
ytterligare en politiker, som hanterar färdtjänstfrågor.
Gruppen har också varit representerad vid syncentralens
brukarråd. Ann Jansson efterlyste synpunkter på syncentralens
verksamhet.

Rolf Eriksson meddelade att det tagits kontakter politiker
för en diskussionskväll den 7 april om LSS och SOL.
Ann Jansson konstaterade att det är problem för den som söker insatser
enligt LSS eller SOL, eftersom det saknas tolkar med kunskap om
dövblindhet.

c)

kulturgruppen

Anita Örum konstaterade att utställningen "Våga se"
blivit mycket populär. Hon förklarade vidare att gruppen
har en idé om att ta kontakt med "Tyst teater" som har
föreställningen "Bygga broar". Anita Örum efterlyste
också förslag på resmål för en gemensam kulturresa.

c) tolkgruppen
Ann Jansson meddelade att det kommit önskemål om arbetsgrupp som
behandlar tolkfrågor särskilt i samband med kommande upphandling.
Hon efterfrågade medlemmar som är intresserade av att delta i en sådan
grupp.

d) jubileumsgruppen
Mona-Britt Broberg konstaterade att FSDB stockholm
bildades år 1986 och att föreningen alltså fyller 30 år
2016.
Mali Drapsa och Anette Rosing, som planerar firandet i oktober
efterfrågade förslag på aktiviteter.
Helena Christofferson föreslog tårta från ""Kreativa makarna" som är två
döva personer.
Anette Rosing
Föreslog en båtresa till Helsingfors.

§ 9.

Programblad

Anita Örum informerade om att programgruppen träffas
var 14-e dag och skapar en idébank. Aktiviteterna ska
vara intressanta för medlemmarna och till rimliga
kostnader. Anita Örum förklarade att gruppen består av
henne själv, Ann - Louise Rolness
Och Marie Granat.
Anette Rosing påpekade att gruppen för medlemsaktiviteter träffades en
gång i höstas.
Gurli Wåglund efterlyste en bättre redigering av programbladet på
punktskrift.

Mona-Britt Broberg förklarade att styrelsen ser över programbladets
utformning och medieval. Hon efterfrågade synpunkter och idéer om
bladet.
Mali Drapsa förklarade att han föredrog om bladet omfattade två
månader framåt.

§ 10.

Kommande verksamhet

Konstaterades att det nyutkomna programbladet
innehåller information om kommande aktiviteter.
Konstaterades vidare att föreningens årsmöte råkat
infalla på samma dag som dövföreningens.
Efter en längre diskussion fastslogs att föreningens
stadgar inte medger att årsmötet i dagens läge flyttas.
§ 11.

Information om framtida färdtjänst

Informerades att SRF-distriktet haft ett informationsmöte
om färdtjänsten. Konstaterades att det på politiskt håll
framkommit önskemål om förändringar av färdtjänsten.
Möte var överens om att fortsätta samarbetet med SRF
för att få inflytande i färdtjänstens samverkansråd.
§ 12.

Övriga ärenden

a) Föreningens hemsida
Göran Rydberg påpekade att det på hemsidan inte fanns någon
information om dagens möte.
Ann Jansson menade att hemsidan mer är ett informationsställe för mer
översiktlig information. Hon förklarade att styrelsen överväger att utnyttja

Facebook i stället. Ann Jansson informerade att det finns en länk till
föreningens hemsida på www.fsdb.org.
b) Årsmötesdatum
Punkten behandlades tidigare under mötet.
c) Info från valberedningen
Lena Svensson informerade om valberedningens arbete och efterlyste
namnförslag som ordförande. Hon meddelade att Sten-Owe Bjelvestad
och Ann Jansson frånsagt sig ytterligare styrelseuppdrag.
Konstaterades att Mona-Britt Broberg och Ann - Louise Rolness har ett
år kvar på sina mandatperioder.
Lena Svensson meddelade att hon tar emot förslag via e-post
lenamsvensson@gmail.com till den 22 februari.
Rolf Eriksson lämnade sin e-postadress, rolfheriksson@telia.com.
Gurli Wåglund lämnade sin e-postadress, gurliwa@bredband.net.
d) Dagordningen på punktskrift

Gurli Wåglund beklagade att det inte fanns någon
dagordning i punktskrift till mötet.
Föreslogs att den som vill ha punktskrift till mötena hör
av sig till kansliet.
e) Sommarvistelse
Mötet diskuterade olika ställen för sommarvistelsen.
§ 13

Avslutning

Anita Örum tackade de närvarande för visat intresse och
avslutade mötet
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