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DAGORDNING
vid HSO i Gävleborgs årsmöte 24 maj 2018 i Gävle

1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om kallelse skett i behörig tid
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av presidium
a) ordförande
b) sekreterare
c) två justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Behandling av
a) verksamhetsberättelse för 2017
b) ekonomisk berättelse för 2017
7. Revisorernas berättelse för 2017
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om namnändring och nya stadgar
10. Beslut om
a) arvode till styrelse, revisorer och valberedning
b) förlorad arbetsförtjänst till styrelse
c) reseersättning
11. Ansökan om medlemskap
12. Behandling av motioner och styrelsens förslag
13. Fastställande av verksamhetsplan för 2018
14. Beslut om
a) medlemsavgift för 2019
b) rambudget för 2018
15. Val av styrelse
a) en ordförande på två år
b) tre ordinarie ledamöter på två år
c) tre ersättare på ett år
16. Val av revisorer
a) en ordinarie revisor på två år
b) en ersättare på två år
17. Val av valberedning på ett år, tre ledamöter varav en sammankallande
18. Tid och plats för årsmöte 2019
19. Frågor att hänskjuta till styrelsen
20. Avslutning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2017
Styrelsen för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Gävleborgs län, HSO, ger härmed
följande berättelse för 2017 års verksamhet.
Samarbetsorganet som består av anslutna föreningar har som uppgift att verka för
att medlemsorganisationernas intressen tas tillvara i länet
att underlätta och stödja medlemsorganisationernas arbete genom utrednings-,
kontakt-, utbildnings- och informationsverksamhet.
Följande föreningar har under år 2017 varit anslutna till HSO:
Afasi

Gävleborgs läns Afasiförening
Ordförande: Bo Jonasson

Rengsjö

AstmaAllergi

Astma och Allergiföreningen region Mellannorrland
Kontaktperson: Anette Torvidsson Eriksson
Alfta

AAF

Autism- och Aspergerföreningen Gävleborgs län
(vilande förening under 2017)

BCF

Bröstcancerföreningen Maria i Gävleborgs län
Ordförande: Yvonne Bäckius

Gävle

Cancerföreningen Gävleborg
Ordförande: Tommy Edbom

Årsunda

Regionföreningen Cystisk fibros, Södra Norrland
Kontaktperson: Lennart Larsson

Alnö

Gävleborgs läns Diabetesförening
Ordförande: Thomas Löfvenius

Gävle

Gävleborg – för ett samhälle utan rörelsehinder
Ordförande: Lisbeth Forsman

Skutskär

CFGL
RfCF
XDF
DHR
Dyslexiförb.
FMLS

Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter i
Gävleborgs län
Kontaktperson:

FSDB

Föreningen Sveriges Dövblinda i Uppsala och
Gävleborgs län
Ordförande: Amanda Lindberg

Uppsala

Gävleborgs Dövas Länsförbund
Ordförande: Rolf Lindfors

Österfärnebo

Elöverkänsligas länsförening Gävleborg
Ordförande: Eva Wallin

Trönödal

Epilepsiföreningen i Gävleborgs län
Kontaktperson: Richard Furenhag

Gävle

GDL
Elöverkänsliga
SEF
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FUB

Hjärnkraft
HLF
HRF

Länsförbundet för barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning, Gävleborg
Ordförande: Margareta Lind

Vallsta

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Gävleborg
Ordförande: Karin Sjöholm

Söderhamn

Hjärt-Lung länsförening i Gävleborg
Ordförande: Christina Petersson

Gävle

Hörselskadades distrikt i Gävleborgs län
Ordförande: Carl-Eric Larsson

Storvik

ILCO

Gävleborgs länsförening för tarm-, uro och stomiförbundet
Ordförande:

RMT

Mag- och Tarmföreningen i Gävleborg
Ordförande: Christina Westlund

Söderhamn

Mun- och Halscancerföreningen i Gävleborg
Ordförande: Kenneth Rubensson

Gävle

Neuroförbundet Gävleborg
Ordförande: Bo Perman

Bollnäs

Njurförbundet Gävle-Dala
Ordförande: Britta Strandberg

Borlänge

Osteoporosföreningen i Gävleborg
Ordförande: Inger Aréen

Gävle

Parkinson Gävleborg
Ordförande: Hans Kjell

Hudiksvall

MHCF
Neuro
RNj

Parkinson
RME

Riksföreningen för ME-patienter, Norr
Ordförande: Björn Hedman

RTP

Personskadeförbundet för Rehabilitering, Tillgänglighet,
Påverkan i Gävleborg
Ordförande: Agneta Rudsänger
Sandviken

PSO

Svenska Psoriasisförbundet, länsavdelningen i Gävleborgs län
Ordförande: Izabella Bergqvist
Bollnäs

R

Reumatikerdistriktet Gävleborg
Ordförande: Pia Lennberg

Ljusdal

RBU

Föreningen för Rörelsehindrade barn, ungdomar och vuxna
i Gävleborgs län
Ordförande: Maria Benterud
Gävle

RSMH

Riksförbundet för social och mental hälsa, Gävleborg
Ordförande: Rolf Orre
Söderhamn

Schizofreni

Schizofreniförbundet i Gävleborgs län
Ordförande: Göran Sjöstedt
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Bollnäs

TF

Tandvårdsskadeförbundet, Gävleborg
Ordförande: Maj-Britt Klockare

Gävle

Ny medlemsförening antagen vid årsmötet 2017 med fullvärdigt medlemskap från den 1
januari 2018:
GCF

Gyncancerföreningen Fjärilen i Gävleborg
Ordförande: Maja Hemström

Gävle

Styrelsen har haft följande sammansättning:
ordförande
Kerstin Westin Andersson, Gävle
vice ordförande
Sven-Erik Hammarlund, Gävle
adjungerad sekreterare
Monica Hedman, kanslist, Valbo
adjungerad kassör
Karin Östling, ombudsman, Gävle
vice sekreterare
Karin Eriksson, Hudiksvall
ordinarie ledamot
Stefan Hedlund, Sandviken
ordinarie ledamot
Lars-Ove Carlsson, Valbo
ordinarie ledamot
Lena Öberg, Gävle
ordinarie ledamot
Maria Benterud, Gävle
ersättare
ersättare
ersättare

Anita Sjögren Klaesson, Ljusdal
Carl-Eric Larsson, Storvik
Staffan Englin, Söderhamn

Möten
Organisationsförändringar och pensionsavgångar har varit aktuella i flera arbets- och
samverkansgrupper inom både Region Gävleborg, Försäkringskassan och Arbetsförmedling. Årets möteskalendrar i grupperna har dock genomförts i stort som planerats.
Samtliga årets ordförandemöten presenteras mer under rubriken ”anordnade temadagar
och kompetensutbildningar”.
Styrelsen har haft sju möten varav två har genomförts som arbetsdagar, i augusti och
december, för djupare verksamhetsplanering.
Den 30 maj 2017 hölls årsmöte i Gävle med Stig Nyman, då avgående ordförande för
numera Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden), som vald mötesordförande.
Paraplyorganisationen utgörs under 2017 av 32 medlemsföreningar med 13.920 enskilda
medlemmar enligt avstämning per 2016-12-31. 12 av 32 möjliga ombud närvarade vid
årsmötet utöver styrelse, valberedning och inbjudna gäster.
Vid årsmötet förelåg en medlemsansökan från Gyncancerföreningen Fjärilen i Gävleborg.
En ung förening som bildades 2015 och som vid ansökningstillfället omfattade 23 medlemmar. Föreningen beviljades fullvärdigt medlemskap av årsmötet att gälla från och med
1 januari 2018.
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Vid HSO Gävleborgs 50 årsjubileum fanns Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsdirektör
Göran Angergård, regionråd Hanna-Karin Linck, c, och Rosalie Carlén, som representerade
kd, bland de inbjudna. Närvarade gjorde också Stig Nyman, styrelse, valberedning,
revisorer, personal och ett flertal representanter för HSO Gävleborgs medlemsföreningar.
Särskilt inbjuden till jubiléet var också Regionens samordnare för funktionshindersfrågor,
Kristina Lagervall Larsson, som efter många år i denna tjänst avgått med pension. Med
uppmärksamhet på det och för gott samarbete avtackade HSO Gävleborg Kicki med en
gåva för hennes insatser.
Kansli och personal
Lokalerna hyrs i centrala Gävle på adress Södra Centralgatan 10. Under året har följande
personal varit anställda:
Ombudsman
Karin Östling
heltid
Kanslist
Monica Hedman
heltid
Revisorer
Anna-Lisa Hörnfeldt, Hudiksvall och Tony Sjöberg, Sandviken.
Revisorssuppleanter
Ola Lundberg, Gävle och Roland Olofsson, Torsåker.
Valberedning
Sammankallande
Övriga ledamöter

Kerstin Tillemar, Näsviken
Mari Norén Hedberg, Valbo
Margareta Lind, Vallsta

Region Gävleborgs Bidragsgrupp gällande funktionshinderrörelsen
Från maj månad kallas gruppens ledamöter till möten av nya samordnaren för
funktionshindersfrågor Elisabet Sundgren, Region Gävleborg. Bidragsgruppen tar emot och
behandlar ansökningar om aktivitetsbidrag från region- och länsföreningar samt från
riksföreningar som har medlemmar i länet men ingen förankrad länsförening.
Länets Handikappråd
I samverkan med Regionen finns ett Handikappråd som är en organisation för överläggningar, samråd och ömsesidig information på länsplanet mellan företrädare för
funktionshinderrörelsen och Region Gävleborgs politiker för hälso- och sjukvårdsfrågor.
Rådet lyder under förkortningen LHR. Ordförande under mandatperioden är regionråd
Hanna-Karin Linck. Nedan ses valda ledamöter för aktuell mandatperiod.
Representanter för HSO Gävleborg i LHR
2015-01-01 – 2018-12-31
Ordinarie
Ej personliga ersättare
Karin Östling
Anita Sjögren Klaesson
Kerstin Westin Andersson
Tony Sjöberg
Sven-Erik Hammarlund
Lars-Ove Carlsson
Kerstin Tillemar
Carl-Eric Larsson
Maria Benterud
Lena Andersson
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Region Gävleborgs Centrala Samverkansgrupp för frågor om funktionsnedsättning
I forumet har funktionshinderrörelsen möjlighet att träffa och föra dialog med ansvariga
tjänstemän/chefer från de olika verksamheterna i regionen beroende på vilka frågor som
lyfts fram i gruppen. Hjälpmedelsfrågan finns alltid aktuell på agendan då regionens
samordnare i hjälpmedelsfrågor ingår i gruppen. Mandatperioden har halverats i enhälligt
beslut av HSO Gävleborgs medlemsföreningar.
Region Gävleborgs Likabehandlingsplan som Centrala Samverkansgruppen är
referensgrupp för
Handlingsplanen är omvandlad till en mer konkret aktivitetsplan.
Syftet med planen är att tydliggöra och förverkliga de rättigheter som personer med
funktionsnedsättning har enligt FN konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och Region Gävleborgs politiska viljeinriktning i likabehandlingspolicy och direktiv.
Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Region Gävleborg ska utifrån aktivitetsplanen säkerställa att det i allt arbete finns ett bra bemötande, en god tillgänglighet,
begriplighet, delaktighet och jämlikhet. Aktivitetsplanen gäller även för regionfinansierad
privat verksamhet.
HSO Gävleborg samverkar med regionen vid uppföljning och revidering av aktivitetsplanen
och medverkar på lämpligt sätt i verkställighet av aktiviteterna genom samråd med
regionens samordnare för frågor om funktionsnedsättning. Sedan den 1 januari 2015 har
det övergått till Region Gävleborgs politiska viljeinriktning.
Representanter för HSO Gävleborg i Region Gävleborgs Centrala Samverkansgrupp
2017-01-01 – 2018 12 31
Ordinarie
Ej personliga ersättare
Karin Östling
Anita Sjögren Klaesson
Kerstin Westin Andersson
Staffan Englin
Karin Eriksson
Marita Uppman
Lilian Hagelin
Mari Norén Hedberg
Lena Öberg
Monika Stjärnsten (t o m 2017)
Övrig samverkan/möten med Region Gävleborg under 2017
Redan i december 2016 påbörjades ett samarbete med ledamöter från funktionshinderrörelsen, pensionärsföreningar och Regionens läkemedelskommitté för att uppmärksamma allmänhetens medvetenhet kring egna och nära anhörigas läkemedelsförbrukning.
Kampanjen inleddes i mars och benämns ”Har du koll på dina mediciner?”. Den är indelad i
tre olika steg, där första delen har fokus på receptlistan på apoteket, den andra på
läkemedelslistan hos doktorn och den tredje på att man som patient eller ombud/anhörig
kan skapa en egen läkemedelslista genom att alltid skriva ner alla mediciner personen äter,
även receptfria mediciner och naturläkemedel.
Kampanjen beräknas pågå till våren 2018 och ordförande för gruppen är Björn Ericsson
från läkemedelskommittén. HSO representeras av Kerstin Westin Andersson och Sven-Erik
Hammarlund.
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Samverkansgruppen med Försäkringskassan
Under året har informationsutbytet mellan HSO och Försäkringskassan bestått av ett par
träffar. Utsedda företrädare från Försäkringskassan att ansvara över samverkansmötena
med HSO har varierat på grund av omorganiseringar och därmed ändrad ansvarsfördelning
bland personal. Arbetsförmedlingen representeras på mötena efter önskemål från HSO.
Stefan Hedlund tillsammans med Lars-Ove Carlsson, Karin Östling och Kerstin Westin
Andersson ingår i gruppen.
Av HSO anordnade temadagar och kompetensutbildningar
februari
Ordförandemöte med information om Läkemedelskampanjen som
påbörjas i mars 2017 och kommer att pågå till 2018. Medverkan av Sofia
Jonsson, Aleris och Kristin Wallin Hägglund, Region Gävleborg.
september

Ordförandemöte med fortsättning på temat som i februari. Ordförande i
arbetsgruppen kring Läkemedelskampanjen Björn Ericsson medverkade.

oktober

En halvdags ledamotsträff där Jörgen Dahl och Frédéric Thibaud från
Region Gävleborg medverkade med information kring pågående projekt
för att tillgängliggöra kulturplaner.

november

Vid årets sista ordförandemöte medverkade Ann-Marie Segerholm och
Mikael Johansson från X-Trafik. De informerade om nyheter inom
kollektivtrafiken i länet.

Slutord
2017 har varit ett år med mycket gott samarbete med bland annat Region Gävleborg,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och X-trafik.
Många viktiga frågor som kommit fram på ordförandemötena har tagits upp både i Länets
Handikappråd (LHR) och Centrala samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning.
Där har de behandlats och besvarats eller åtgärdats på annat sätt.
Läkemedelskampanjen som påbörjades under 2017 med två steg och som avslutas med
sista tredje steg under 2018 har haft som fokus att öka individers kunskap om läkemedelsanvändning. Det har varit ett gott och lärorikt samarbete där vi skapat kontaktnät både
med Läkemedelskommittén, Apoteken och Hälsovalskontoret som varit mycket givande för
oss i funktionshinderrörelsen.
Under året skapades Hälsotorg på Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus, där finns möjlighet att få ställa frågor som rör sjukvården. Temaveckor kommer även att genomföras t ex
när det vaccinationer men även i samarbete med funktionshindersföreningarna i länet.
När det gäller hjälpmedelsfrågan beslutades det under 2017 att återuppta den tidigare
hjälpmedelsgruppen som låg under Hälsovalskontoret. Vi kommer att fortsätta att bevaka
den frågan och kommer även att få vara i aktiva i arbetet.
Nu ligger ett nytt viktigt år framför oss!
Eftersom det är val i år kommer vi givetvis att genomföra valdebatter både med Riks- och
Regionpolitiker. Där vi kommer ställa övergripande frågor men även ge våra
medlemsföreningar chans att ställa sina hjärtefrågor.
I år är det också vår tur att byta namn, vilket blir Funktionsrätt Gävleborg. Beslutet tas
formellt på vårt årsmöte.
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Vi vill tacka vår fantastiska kanslipersonal ombudsman Karin Östling och kanslist Monica
Hedman. Ni är en stor tillgång och en mycket viktig kugge i vårt påverkansarbete för att
förändra men även upplysa allmänhet och beslutsfattare i våra frågor. Tillsammans skapar
vi ett samhälle för alla!
Vi vill också rikta ett stort tack till alla som medverkat till ett gott arbete under det gångna
året!
Gävle i januari 2018
För HSO i Gävleborg

___________________________
Kerstin Westin Andersson
ordförande

____________________________
Sven-Erik Hammarlund
vice ordförande

___________________________
Karin Eriksson
ledamot

____________________________
Stefan Hedlund
ledamot

___________________________
Lars-Ove Carlsson
ledamot

____________________________
Lena Öberg
ledamot

___________________________
Maria Benterud
Ledamot
Originalhandlingar med underskrifter finns arkiverade på vårt kansli.

Från och med årsmötet 24 maj 2018 nås en historisk milstolpe!
Nya stadgar och nytt namn lanseras på organisationen.
Ny logotype och nya färgsättningar på vår hemsida och brevpapper.
Ny adress till hemsida och nya e-post adresser till kansli, ombudsman och ordförande.
Information kommer att skickas ut till medlemsföreningar, förtroendevalda, samverkanspartner m fl. efter årsmötet.
HSO Gävleborg blir
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