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DAGORDNING
vid HSO i Gävleborgs årsmöte torsdagen den 26 maj 2016 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 2015
b) ekonomisk berättelse för 2015
7. Revisorernas berättelse för 2015
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut om
a) arvode till styrelse, revisorer och valberedning
b) förlorad arbetsförtjänst till styrelse
c) reseersättning
10. Ansökan om medlemskap
11. Behandling av motioner och styrelsens förslag
12. Fastställande av verksamhetsplan för 2016
13. Beslut om
a) medlemsavgift för 2017
b) rambudget för 2016
14. Val av styrelse
a) en ordförande på två år
b) tre ordinarie ledamöter på två år
c) tre ersättare på ett år
15. Val av revisorer
a) en ordinarie revisor på två år
b) en ersättare på två år
16. Val av valberedning på ett år, tre ledamöter varav en sammankallande
17. Tid och plats för årsmöte 2017
18. Frågor att hänskjuta till styrelsen
19. Avslutning

2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2015
Styrelsen för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Gävleborgs län, HSO, ger härmed
följande berättelse för 2015 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 2015 varit anslutna till HSO:
Afasi

Gävleborgs läns Afasiförening
Ordförande: Carl-Olov Enqvist

Gävle

AstmaAllergi

Astma-Allergiföreningen region Mellannorrland
Kontaktperson: Anette Torvidsson Eriksson

Alfta

AAF

Autism- och Aspergerföreningen Gävleborgs län
Ordförande: Marita Uppman

Gävle

Bröstcancerföreningen Maria i Gävleborgs län
Ordförande: Yvonne Bäckius

Gävle

Cancerföreningen Gävleborg
Ordförande: Tommy Edbom

Årsunda

Celiakiföreningen i Gävleborgs län
Ordförande: Pernilla Skärberg

Gävle

Regionföreningen Cystisk fibros, Södra Norrland
Ordförande: Roger Olsson

?

Gävleborgs läns Diabetesförening
Ordförande: Thomas Löfvenius

Gävle

Gävleborg – för ett samhälle utan rörelsehinder
Ordförande: Elise Eriksson

Hofors

BCF
CFGL
CFG
RfCF
XDF
DHR

Dyslexiförbundet Funktionshindrade med Läs- och Skrivsvårigheter i

FMLS
GDL
Elöverkänsliga
SEF
FUB

Hjärnkraft

Gävleborgs län
Ordförande: Eva Westerlund

Korskrogen

Gävleborgs Dövas Länsförbund
Ordförande: Anders Blomström

Forsa

Elöverkänsligas länsförening Gävleborg
Ordförande: Eva Wallin

Trönödal

Epilepsiföreningen i Gävleborgs län
Ordförande: Richard Furenhag

Gävle

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

Vallsta

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Gävleborg
Ordförande: Märta Söderberg

Gävle
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HLF
HRF
ILCO
RMT
MHCF
Neuro
RNj
Parkinson

Länsföreningen HjärtLung Gävleborg
Ordförande: Kerstin Tillemar

Näsviken

Hörselskadades distrikt i Gävleborgs län
Ordförande: Carl-Eric Larsson

Storvik

Tarm- uro- och stomiförbundet i Gävleborg
Ordförande: Kerstin Pettersson

Gävle

Mag- och Tarmföreningen i Gävleborg
Ordförande: Christina Westlund

Söderhamn

Mun- och Halscancerföreningen i Gävleborg
Ordförande: Eva Lundgren

Älgnäs

Neuroförbundet Gävleborg
Ordförande: Bo Perman

Bollnäs

Njurförbundet Gävle-Dala
Vice ordförande: Sven-Erik Hammarlund

Gävle

Parkinson Gävleborg
Ordförande: Sven-Erik Nilsson

Gävle

RTP

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

PSO

Svenska Psoriasisförbundet, länsavdelningen i Gävleborgs län
Ordförande: Helena Sundberg
Sandviken

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

Gävle

Tandvårdsskadeförbundet, Gävleborg
Ordförande: Maj-Britt Klockare

Gävle

TF

Vid årsmötet 2015 antogs ytterligare en medlemsförening, regionföreningen Föreningen
Sveriges Dövblinda i Uppsala och Gävleborg. Deras medlemskap gäller fr o m 1 januari
2016.
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Styrelsen har haft följande sammansättning:
ordförande
vice ordförande
adjungerad sekreterare
adjungerad kassör
ordinarie ledamot
vice sekreterare
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot
ordinarie ledamot

Kerstin Westin Andersson, Gävle
Sven-Erik Hammarlund, Gävle
Monica Hedman, kanslist, Valbo
Karin Östling, ombudsman, Gävle
Staffan Englin, Söderhamn
Karin Eriksson, Hudiksvall
Stefan Hedlund, Sandviken
Lars-Ove Carlsson, Valbo
Lena Öberg, Gävle

ersättare
ersättare
ersättare

Anita Sjögren Klaesson, Ljusdal
Carl-Eric Larsson, Storvik
Janet Gunnarsson, Järbo t o m september 2015,
därefter är platsen vakant

Möten
1 januari 2015 påbörjades ny mandatperiod för representanter i samverkansgrupper såsom
LHR och Centrala Samverkansgruppen. Mandaten följer den allmänna valårsperioden i
Sverige men nytt inför de här valen, var att ordförandemötet den 27 november 2014 beslutat
att halvera mandatperioden för HSO-ledamöterna i den Centrala Samverkansgruppen, det
vill säga till två år. Till de båda grupperna inom nya Region Gävleborg var det aktuellt med
både omval och några nya namn på valda ledamöter. Samtliga personer var nominerade från
våra medlemsföreningar.
Tre ordförandemöten har genomförts under året. De presenteras mer under rubriken
”anordnade temadagar och kompetensutbildningar”.
Styrelsen har haft åtta möten varav två har genomförts som arbetsdagar för djupare
verksamhetsplanering.
Den 27 maj 2015 hölls årsmöte i Gävle med Patrik Stenvard, moderat regionpolitiker, som
vald mötesordförande och inbjuden gästföreläsare. Han fick berätta om sina uppdrag inom
den nya regionen.
11 av 30 möjliga ombud närvarade vid årsmötet utöver styrelse, valberedning och inbjudna
gäster. Paraplyorganisationen utgörs under 2015 av 30 medlemsföreningar med tillsammans
14 296 medlemmar per 2014-12-31.
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
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Revisorer
Anna-Lisa Hörnfeldt, Hudiksvall och Margareta Engström, Råhällan.
Revisorssuppleanter
Ola Lundberg, Gävle och Roland Olofsson, Torsåker.
Valberedning
Sammankallande
Övriga ledamöter

Kerstin Tillemar, Näsviken
Mari Norén Hedberg, Valbo
Tony Sjöberg, Sandviken

Region Gävleborgs Bidragsgrupp gällande funktionshinderrörelsen
I den referensgrupp från funktionshinderrörelsen som finns för behandling av bidragsansökningar har regionsamordnare Kristina Lagervall-Larsson varit sammankallande. Från
hösten 2015 assisteras Kristina av kollega Ann Pedersen. Ann tar successivt över delar av
Kristinas arbetsuppgifter som innebär kontakten med funktionshinderrörelsen då Kristina
trappar ner sin arbetstid inför framtida pensionering. Det gäller bland annat ansvaret som
sammankallande av bidragsgruppen. SRF och HSO har utsedda ledamöter i gruppen.
Bedömning av ansökningar för aktivitetsbidrag från läns- och regionföreningar och riksförbund behandlas vid sammanträden som skriftligen redovisas ut till våra medlemsföreningar. Bidragen kan bara sökas för deltagare från Gävleborgs län.
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 regionrådet
Hannah-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
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 aktuellt på agendan tack vare att
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 nu 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 likabehandlings6

policy och direktiv. Alla medarbetare, chefer och förtroendevalda i Region Gävleborg ska
utifrån aktivitetsplanen säkerställa att 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
2015-01-01 – 2016-12-31
Ordinarie
Ej personliga ersättare
Karin Östling
Anita Sjögren Klaesson
Kerstin Westin Andersson
Lars-Göran Wadén
Karin Eriksson
Staffan Englin
Marita Uppman
Lilian Hagelin
Mari Norén Hedberg
Lena Öberg
Regionens flerfunktionshinderprojekt
På uppdrag av divisionschefer och chef för Hälsovalskontoret inom Region Gävleborg
startades ett projekt under 2014 för att utveckla hälso- och sjukvårdsinsatserna till barn och
ungdomar med flerfunktionshinder.
Projektet kom till då det under rehabiliteringsutredningen framkom att det inom
specialistvården och primärvården fanns områden med utvecklingsbehov.
Funktionshinderorganisationer som berördes bjöds in för att representera under projektets
gång. Ett första möte hölls i oktober 2014 och projektet har pågått under 2015.
Övrig samverkan med Region Gävleborg
Vi har god kompetens gällande funktionshinderperspektivet genom våra företrädare.
Efterfrågan från regionen och andra samarbetspartners på våra erfarenheter, förslag och råd
har blivit än mer tydlig. Man ser en vinst i samverkan, vilket vi tycker är ett viktigt framsteg
och ser som en positiv utveckling i vår strävan mot ett samhälle för alla.
Under året har utsedda representanter från HSO Gävleborg bland annat varit inbjudna och
aktiva i dialog vid tre tillfällen med regionens enhet för patiensäkerhet om erfarenheter av
vårdmöten och i gruppdiskussion kring planering av ett kvalitetsregister för akuten.
HSO har också funnits representerat i en arbets-/referensgrupp i anordnade aktiviteter kring
aktualiteter inom LSS (lagen om stöd och service). Ansvarig enhet har varit FoU Välfärd –
som utgör en del av regionens verksamhetsområden gällande personer med funktionsnedsättning.
Samverkansgruppen med Försäkringskassan
Under året har informationsutbytet mellan HSO och Försäkringskassan bestått av ett par
träffar. Utsedd efterträdare från Försäkringskassan att ansvara över samverkansmötena med
HSO är nu Angelica Gabrielsson. Arbetsförmedlingen representeras nu på mötena efter
önskemål från HSO. Till ny representant för HSO, som ersätter Kerstin Westin Andersson,
från oktober månad utsågs Stefan Hedlund från styrelsen att ingå i gruppen tillsammans
med Lars-Ove Carlsson och Karin Östling.
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LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Karin Östling, Stefan Hedlund och Sven-Erik Hammarlund har representerat HSO
Gävleborg i LIF:s flerlänsmöten under året.
Av HSO anordnade temadagar och kompetensutbildningar
februari

Ordförandemöte med temat Påverkansarbete
Ovanstående ämne utgjordes som tema på årets första ordförandemöte då
även nyvalda HSO-respresentanter inbjudits att delta. Medverkade gjorde
Kristina Lagervall Larsson, samordnare för frågor om funktionsnedsättning inom Region Gävleborg.

mars

Utbildning om FN-konventionen för mänskliga rättigheter
En grundläggande utbildning av ovanstående FN-konvention gavs av
HSO Gävleborgs ”FN-ambassadörer” Karin Eriksson och Margareta
Lind. Utbildningen riktade sig främst till nyvalda HSO-represenanter
samt styrelsens ledamöter.
Juridisk påbyggnad om FN-konventionen för mänskliga rättigheter
I samma månad gavs en uppföljning av exempel på juridiska fall där FNkonventionen kunnat nyttjas som verktyg i en process. Till utbildningen
hade jurist Annika Jyrwall Åkerberg inbjudits att föreläsa.

september

Ordförandemöte med temat Patientsäkerhet och Patientlag
Vi hade medverkan av Anna Eriksson, Ulla-Carin Blom-Ivarsson och
Ann Pedersen, samtliga från Region Gävleborg vid årets andra
ordförandemöte. De föreläste om utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet
och vilken påverkan den nya patientlagen har inom regionen.

november

Ordförandemötet hade temat Medicinsk grundutbildning och gästades
av nya ordförande Björn Ericsson i regionens läkemedelskommitté och
dennes apotekarekollega Simon Gunnarsson.

Hemsida HSO Gävleborg
Under första hälften av 2015 har ett företag hjälpt oss med uppbyggnad av ny modern
hemsida för att vidare kunna nå ut med information den vägen till medlemsföreningar och
allmänhet med hjälp av en egen applikation.
För hemsidesarbetet, som kostat en del, har bidrag sökts från fonder. Nära nog hela
kostnaden har täckts av beviljade bidrag från Lars Hiertas Minnesfond och Dahlströmska
Stiftelsen, vilket vi känner stor tacksamhet för.
Nu hålls den nya hemsidan uppdaterad och vi sänder ut notifieringar i vår HSO-app om
händelser vi tycker är viktiga ur ett funktionshindersperspektiv.
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Slutord
Det gångna året har varit framgångsrikt och intressant för HSO Gävleborg. Vi har haft goda
möjligheter till påverkan främst inom hälso- och sjukvården. Vi har också haft mycket gott
samarbete med tjänstemän och politiker. Efterfrågan om våra kunskaper och resurser ökar
för varje år.
Bland mycket annat som hänt under året har vi förhoppningsvis äntligen lyckats påverka Xtrafik att upphandla tillgängliga sjukresebussar.
Några av oss har träffat verksamhetschefen på akuten i Gävle och Hudiksvall och fått ge
synpunkter på vad som är god kvalitet i mötet med våra grupper, gott bemötande och
information vid långa väntetider tyckte vi bland annat var viktigt.
Vi har även fått en bra genomgång av hur rehabplanerna fungerar nu, där har det hänt
mycket positivt främst för de grupper som tidigare varit eftersatta.
Vi följer kontinuerligt hjälpmedelsfrågan och den hjälpmedelsgrupp som är beslutande i
införande av nya hjälpmedel, innan frågan hamnar på deras bord ska kontakt tas med berörd
förening.
Under 2016 kommer vi bland mycket annat att fortsätta att bevaka hjälpmedelsfrågan och
då även träffa representanter från den Gemensamma nämnden där produktfrågor gällande
hjälpmedel hanteras.
Patientsäkerhetsarbetet inom Region Gävleborg, där vi fått vara med och lämna synpunkter,
är också mycket viktigt att följa upp.
Vi kommer också att följa upp kost- och lokalvården vid sjukhusen i länet.
2017 står vi inför bildande av storregion, där gäller för handikapprörelsen att följa
utvecklingen och vad det innebär för vår del.
Det finns en stor kunskap och ett stort engagemang ute i våra föreningar vilket gör oss
starka och framgångsrika i vårt arbete inom alla områden. Under året ska vi bli ännu
starkare och öka samarbetet ännu mer genom planerade träffar mellan HSO Gävleborg och
våra medlemsföreningar.
Ett stort tack till vår fantastiska personal, ombudsman Karin Östling och kanslist Monica
Hedman, ni genomför ert arbete med stort engagemang. Ni är pålästa och sköter era
arbetsuppgifter med noggrannhet och seriositet. Tillsammans med styrelsen blir ni och vi
den starka organisation vi behöver vara!
Vi vill också rikta ett stort tack till alla som medverkat till ett gott arbete under det gångna
året!
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Gävle i februari 2016
För HSO i Gävleborg

___________________________
Kerstin Westin Andersson
ordförande

____________________________
Sven-Erik Hammarlund
vice ordförande

___________________________
Staffan Englin
ledamot

____________________________
Karin Eriksson
ledamot

___________________________
Stefan Hedlund
ledamot

____________________________
Lars-Ove Carlsson
ledamot

___________________________
Lena Öberg
ledamot
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