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Justerandes sign 

§ 63 Mötets öppnande 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 

2016-11-14 

§ 64 Godkännande av dagordningen 

§ 65 Val av justerare 

Till justerare valdes Rolf Lodin. 

§ 66 Temadagen 
Åsa Ståhl besökte RFF. Positiv dag trots att det höll på att bli inställt. 
Utvärderingen ser jättebra ut, rolig dag som gav mycket, enligt sammanfattad 
utvärdering. Många elever var mycket engagerade! Musiken måste upprepas 
om detta skulle gå av stapeln igen. World CP-day, alla tog knappar! Nästa år: 
skolan tycker det är för mycket med en hel dag. Man planerar inför nästa år 
med temadagar och att hur man kan lägga upp aktiviteterna. Kanske kan man 
lägga upp vissa delar inom olika ämnesområden? Rådet vill ha fokus på 
situationerna som visas upp och tycker därför att en heldag är viktigt! Det blev 
ingen artikel om dagen i SLA då PUL ställde till det lite ... Ej påskrivna avtal 
från eleverna hade inte kommit in. SLA ville inte skriva en artikel utan 
bildmaterial. Fikat var mycket uppskattat. Innan jul och innan sommarlovet är 
det lättare att planera in en temadag. Beredningen får kolla på datum och 
tidpunkter för ny temadag men det är skolan som ska beställa temadagen från 
RFF. De som deltog från Rådet är jättenöjda, mycket glädje och engagemang! 

§ 67 Föregående protokoll 
Ordförande gick igenom föregående protokoll. 

§ 68 Laget runt 
Rolf Lodin (Neuro) 2/10 Neurodagen med Louise Hoffsten, 70-80 deltagare. 
Mona Andersson (RBU) har haft dansfest och mycket god mat. Elhockeyn och 
dansen pågår. RBU har inkommit med skrivelse till kommunen "hästen som 
resurs", nu när stallet ska byggas om. Berith Rånge-Hägg (DHR) föreningen 
har julbord på gång. Björn Rubenson (FUB) har varit på seminarie om 
försämringen av LSS. Informationskväll på gång i Skövde om 
förvaltningsrätten inom LSS. Biografbesök inom FUB, under diskussion med 
Bio Casablanca. Sportaktiviteter inom t ex boule och golf i full gång. Anders 
Englund (Reumatiker), julbord på gång. Barbro Widerström (HRF) har haft 
uppskattad Frödingafton. 
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Justerandes igo 

§ 69 Tillgänglighetsdiplom 

Rådet för funktionshinderfrågor 

Sammanträdesdatum 

2016-11-14 

Ingvar Kärrsmyr har haft två möten där man bestämde att man ska göra som 
Askersund, utan kriterier. Ta in personer med bred kompetens. Räcker med tre 
stycken. En från Rådet, en från en förening och en från handeln. Förslag: 
Mona Andersson, Åsa Irenheim och Jan Norling. Sakkunninga: Mikael 
Arthursson, Thorbjörn Ingvarsson och Fredrik Tidholm. Rådet beslutar ja till 
detta. Möten blir på Nymans kl 8. 

Näringslivsfesten blir 9/2 2017 kl 19. 

§ 70 Verksamhetsplan 
Verksamhetsplansförslag lästes igenom. Förslag på tillägg: "Meningsfull 
sysselsättning för funktionsnedsatta och bevakning av de politiska besluten" 
dvs att det som beslutas sker. 

§ 71 Strategisk plan 
Inga återkopplingar från föreningarna vad gäller den kommande strategiska 
planen, möte bokat 18/11, IT salen kl11. Kjell-Åke Berglund deltar på det 
mötet. 

§ 72 Ersättare beredning 
Yvonne Thim är tillfrågade och föreslagen. RFF beslutar att hon blir ersättare 
till beredningen. 

§ 73 Sammanträdesdagar 2017 
24/1 kl 13-16 (beredning 9/1 kIlO-Il) 
28/3 kl 13-15 (beredning 13/3 kIlO-Il) 
14/6 kl 13-15 (beredning 29/5 kIlO-Il) 
19/9 kl 13-16 (beredning 4/9 kIlO-Il) 
14/11 kl 13-15 (beredning 30/1 O kIlO-Il) 

§ 74 Övriga frågor 
Parasport får egen gala. Ej klart vem som ersätter Bosse Waller i RFF, 
personen väljs 13/12. Inbjudan till delaktighetsdag, Ingvar Kärrsmyr åker 
1/12. 

§ 75 Mötet avslutas 

Bilaga 1: 
Utvärdering, Temadag "ett gott liv för alla" 

Utdragsbestyrkande 
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UTVÄRDERING, TEMADAG "ETT GOTT LIV FÖR ALLA" 
Kryssa i det alternativ för varje aktivitet som du tycker stämmer bäst! 
AKTIVITETER Mycket Okej Gav mig 

bra inget 

DHR- 22 30 2 
rullstolsövningar i 
entren på Moliden 

RBU- 30 20 4 
rullstolsdansl elhockey 
I bordtennisrummet 
på Moliden 

HRF- 11 30 11 
ljudövning 

i judorummet på 
Moliden 

Parasport - 44 7 2 
Rullstolsbasket 
I stora hallen på 
Moliden 

Parasport - 34 18 1 
Goalball i stora 
hallen på Moliden 

Filmvisning - 18 23 11 
i spinningrummet 
på Moliden 

Här under kan du skriva in egna kommentarer till dagen. 
(T.ex. om det är något annat som du tycker ska finnas med en sådan här dag.) 

2 st elever kommenterar att det var mycket roligt 
1 st elev önskade att något roligt finns med 

Utdlllgsbestyrkandc 


