
FSDB Stockholms och Gotlands län 

 
PROTOKOLL 
 
Fört vid medlemsmöte onsdagen den 25 november 2015. 
 
Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. 
 
Tid: 17.00 – 20.45. 
 
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 14 röstberättigade och två stödjande 
medlemmar närvarande. 
 
§ 3.  Fastställande av dagordningen 
 
Den utsända dagordningen fastställdes.  
 
 
§ 4.  Val av mötesfunktionärer 
 

a)  Anita Örum valdes till ordförande. 
b)  Guy Perdhe, stödjande medlem, valdes till 

sekreterare. 
 

c) Pontus Degsell och Rolf Eriksson valdes till 
rösträknare, samt att justera dagens protokoll.  

 
§ 5.  Verksamhetsplan och budget för år 2016 
 
Planen upplästes rubrik för rubrik. 



 
Sten-Owe Bjelvestad förklarade att styrelsen haft årets intäkter som 
utgångspunkt, eftersom bidragen kommer först i mitten av december. 
Han läste upp beloppen under inkomst- och utgiftssidan i 
budgetförslaget. 
 
På Anita Örums fråga beskrev Sten-Owe Bjelvestad styrelsens 
kostnader. Han förklarade att styrelsen har ca 15 möten med ett arvode 
på 500 kr för de närvarande ledamöterna vid varje möte. Han förklarade 
vidare att styrelsen har kostnader för sin kompetensutveckling i det 
intressepolitiska arbetet. Vidare sa Sten-Owe Bjelvestad att det 
tillkommer hyreskostnader och kostnader för ett veckoslutsmöte. 
 
På en fråga från Gurli Wåglund svarade Sten-Owe Bjelvestad att 
styrelsekostnaderna för 2015 var 100 000 kronor. 
 
Därefter diskuterades olika delar av budgeten. Det konstaterades att 
organisationen har en god ekonomi. 
 
BESLUT  
 
Att  fastställa verksamhetsplanen och budgeten för 
2016. 
 
§ 6.  Information 
 

a) Styrelsen 
 
Anita Örum förklarade att styrelsen har genomfört ett stort internt arbete. 
Styrelsen kommer att arbeta mer utåtriktat med intressepolitiska frågor.  
 
De olika styrelseledamöterna berättade om sina uppdrag. I samband 
med denna information diskuterades de arrangemang som styrelsen 
ordnar. Styrelsen beklagade att medlemmarna inte kommer till en del 
aktiviteter.  
 
Mötet förklarade att en del arrangemang krockar med varandra. 
 

b) Intressepolitiska gruppen 
 
Informerades att gruppens huvudsakliga arbete har inriktats på 
datorhjälpmedel. Vidare meddelades att Ella Bohlin svarat på den 
skrivelse som FSDB skickat. 



 
Ann-Louise Rolness förklarade att Ella Bohlins brev just kommit och 
gruppen nu bearbetar svaret och kommer att sprida detta till 
medlemmarna. Hon förklarade vidare att gruppen diskuterat hur 
information om dövblinda ska spridas. Hon menade i detta sammanhang 
att organisationen måste förnya sig med broschyrer osv. 
 
Gurli Wåglund efterfrågade en lista på de företag som erbjuder 
tolktjänster och en lista över föreningens olika grupper och vad de 
arbetar med.  
 
Ann-Louise Rolness förklarade att Ann Jansson föreslagit en 
arbetsgrupp för tolkfrågor. Hon efterfrågade intresserade deltagare.  
  
Pontus Degsell betonade vikten av den föreslagna gruppen. Han 
anmälde sitt intresse av att delta i gruppen.  
 

c) Lokalgruppen 
 
Sten-Owe Bjelvestad Förklarade att styrelsen har svårt att hitta andra 
lokaler då priserna är så höga. Han menade vidare att verksamheten 
fungerar relativt bra i de nuvarande lokalerna, därför lägger gruppen ner 
sitt arbete, för att medlemmarna ska kunna arbeta med andra frågor.  
 
Jerry Jonsson ansåg att de nuvarande lokalerna ska behållas. Han 
yrkade att mötet skulle besluta att de nuvarande lokalerna ska behållas. 
 
Gurli Wåglund yrkade att föreningen skulle fortsätta att söka andra 
lokaler. 
 
Efter en längre diskussion fattades följande 
 
BESLUT 
 
Att  organisationen ska vara kvar i de nuvarande 
lokalerna.   
 
Beslutet fattades efter omröstning med nio röster för och två röster emot 
och tre nedlagda. 
 

d) Jubileumsgruppen 
 



Pontus Degsell informerade om gruppens arbete. Styrelsen har 
bestämt en budget för arrangemanget. Tid och plats är inte bestämd. 
En möjlighet är oktober 2016. Information till medlemmarna kommer 
under våren.  

 
e) Studiecirkel 
 
Anita Örum meddelade att den 11 januari är det första gången, av 
fem, som man varannan måndag har cirkeln i föreningskunskap. Hon 
uppmanade medlemmarna att anmäla sig till Mona-Britt Broberg, med 
angivande av önskat läsmedium, senast den 8 december. Hon 
förklarade att det under andra måndagar planeras andra aktiviteter. 
 
f) Övrigt 

 
Punkten frångicks. 
 
§ 7.  Information om kansliöversynen 
 
Anita Örum beskrev att styrelsen kommit fram till att mer betona den 
intressepolitiska verksamheten. Hon förklarade att styrelsen kommit fram 
till att en ombudsman behövs. Hon menade att det behövs material för 
styrelsens arbete. Anita Örum informerade att ansökningar kommit in 
och intervjuer ska börja den 7 december. Hon menade att förhållandena 
ändrats rejält från de tidigare lokalerna. En anställd slutar från och med 
den 1 januari, på grund av arbetsbrist med de arbetsuppgifter som 
tidigare fanns.  
 
Personalsituationen i stort diskuterades. 
 
Informerades att annonsen om ombudsman finns på föreningens 
hemsida och i tidningen "Kontakt med FSDB". 
 
 
§ 8.  Nya medlemmar 
 
Två röstberättigade medlemmar hälsades välkomna: Thore Frostbielke 
och Gunnar Sandström. 
 
 
§ 9.  Information om rättighetsgruppen 
 



Rolf Eriksson förklarade att denna grupp, inom SRF Stockholms och 
Gotlands län, samarbetar med SRF Stockholms stad och FSDB Stockholms 
och Gotlands län. 
 
Gruppen har kommit fram till att det gäller att utbilda medlemmar inför 
ansökningssituationer om ledsagning enligt LSS och SoL. Medel ska sökas 
från allmänna arvsfonden för en informationskampanj. 

 
   
§ 10.  Nästa möte 
 
Nästa möte bestämdes till onsdagen den 17 februari 2016.  
 
Anita Örum uttryckte en förhoppning att många medlemmar ska komma 
till mötet. 
Hon förklarade även att årsmötet kommer att hållas efter påsk. 
 
§ 11.   Avslutning 
 
Anita Örum tackade de närvarande för visat intresse och avslutade 
mötet. 
 
Vid Protokollet 
 
 
 
Guy Perdhe 
 
 
 
Justeras 
 
 
Anita Örum 
Ordförande 
 
 
 
Pontus Degsell     Rolf Eriksson 
 
 


