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Inledning 

Funktionsrätt Norrbotten består av 41 länstäckande medlemsföreningar. Det är partipolitiskt 
och religiöst obundet. Genom Funktionsrätt arbetar medlemsförbunden tillsammans och 
lämnar varandra stöd. 

Vi har i samarbete med SRF enats om tre prioriterade arbetsområden för att uppnå ett 
samhälle för alla som bygger på allas lika värde och rättigheter. De tre arbetsområdena är: 

Tillgänglighet och bemötande 

Hälso- och sjukvård 

Arbete 

 

Styrelsen 

Väljs av årsmötet och består av sju ordinarie medlemmar och fem ersättare. Styrelsen 
verkställer årsmötet och ordförandemötets beslut samt representerar Funktionsrätt 
Norrbotten i ordinarie verksamhet. 

Funktionssätts styrelse har delat upp arbetet mellan sig i olika arbetsgrupper och kan i 
förekommande fall adjungera personal eller annan medlem. Arbetsgrupperna har till uppgift 
att utifrån övergripande beslut skapa mätbara mål, planera för genomförande och verkställa 
uppdrag inom givna ekonomiska ramar. 

Varje arbetsgrupp har en ansvarig styrelsemedlem eller adjungerad person. De har 
uppdraget att knyta intresserade personer till sig så att uppdraget sprids ut över länet. 

Under året har styrelsen haft 6 ordinarie styrelsemöten, samt en studieresa till Prag och 
därutöver årsmöte samt konstituerandemöte. 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Christian Lindgren – ordförande, Reumatikerföreningen 

Lennart Thelin- vice ordförande, Hjärt och lungföreningen 

Sven Georén – kassör, Diabetesföreningen 

Roger Nyström – ledamot, Mag & Tarmföreningen 
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May-Britt Onnela – Ledamot, Psoriasisförbundet 

Christer Waltari – Ledamot, STROKE 

Jan-Erik Nilsson – ledamot, Prostatacancerföreningen 

Bengt Westling – Suppleant, Dyslexi 

Ann-Christin Magnusson – Suppleant, Njurförbundet 

Kerstin Hübinette – Suppleant, Autism & Asperger 

Bengt Sveder – suppleant, Parkinson 

Stefan Simonsson – suppleant, stroke 

Revisorer 

Jan Öhrvall 

Kent Barkestedt 

Valberedning 

Bo Svedlund Hörselskadades förening 

Mats Johansson Autism & Asperger 

Peter Ingelund Dyslexi 

 

Följande arbetsgrupper har funnits under året 

Bedömningsgruppen – ansvarig, Christian Lindgren, deltagare – Lennart Thelin, Sven 
Georén, representanter från SRF och DHR. 

Karin Sundbaum (SRF), Lars Magnusson (SRF), Bo Johansson (DHR), Sam- Olov Samin (DHR). 

 

Länshandikapprådet/Tillgänglighetsrådet- Christian Lindgren som ordinarie med personlig 
ersättare Lennart Thelin, Inger Johansson som ordinarie med personlig ersättare Ingrid 
Aarflot 

Kristina Hjort som ordinarie med personlig ersättare Oskar Karlsson, Jan-Erik Nilsson som 
ordinarie med personlig ersättare Susanne Nyström, Ivan Åberg som ordinarie med personlig 
ersättare Kerstin Hübinette 
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Hjälpmedelsgruppen- Till ordinarie representant valdes Lars-Olov Olsson, Barbro Öberg 
valdes preliminärt som ersättare.  

 

Vägverkets/Trafikverkets regionala råd TRAF 

 Lennart Thelin med Jan-Erik Nilsson som ersättare 

Patientrådet- Till ordinarie representant valdes Jan-Erik Nilsson samt Ivan Åberg, Anita 
Sandström och Elly Granlund- Åström  

ABF- Sven Georén 

 

Vi vill rikta vårt tack till de som arbetar i dessa grupper. 

 

Kansliet 

Kansliet finns på ABF i Boden och Susanne Nyström är anställd 50 %. 

 

Ordförandemöte 

Under åter har det varit 4 ordförandemöten där representanter från medlemsföreningarna 
träffas och drar upp riktlinjer samt får en chans att samtala om de frågor som berör 
funktionshinderrörelsen i Norrbotten. 

Under året har några av föreningarna presenterat sin förening och vi har även bjudit in olika 
myndigheter mm. 

 

Konferenser och föreläsningar 

I februari hölls en utbildning i kommunikationsteknik på Sunderby folkhögskola med ca 30 
deltagare 

I maj hölls en styrelseutbildning på Sunderby folkhögskola med representanter från de olika 
medlemsföreningarna, närmare 40 deltagare utbildades i vad det innebär att vara 
styrelsemedlem. 

Vi arrangerade en hearing med de politiska partierna där de fick svara på frågor som kommit 
in från medlemsföreningarna. 
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I november arrangerades Livskraft i Norr och det var flitigt deltagande från de olika 
medlemsföreningarna i Norrbotten, 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog i dessa evenemang samt till alla föreläsare som 
gjorde dagarna givande. 

 

Samarbete med andra samt deltagande i olika evenemang 

ABF  

Sven Georèn deltog på årsmötet som hölls på Sunderby folkhögskola.  

Min sida 

Susanne Nyström sitter med i en referensgrupp som leds av Sveriges landsting och 
kommuner och Region Norr där man arbetar med att jobba fram min sida så det blir 
tillgängligt. 

Workshop 

Representanter från Funktionsrätt har deltagit i olika workshop som arrangerats under året 

Medverkan i radio 

Under året har representanter från Funktionsrätt inbjudits att tala i radio vid ett par 
tillfällen. 

Funktionshinderpolitisk plan 

Ett arbete med att ta fram en funktionshinderpolitiskplan tillsammans med Region norr har 
pågått under året. Representanter från olika föreningar samt Funktionsrätt har deltagit. 

Länsstyrelsen 

Under året har samtal och möten ägt rum för att se om vi kan ha ett samarbete med 
Länsstyrelsen i Norrbotten.  

 

Bassängtränings bidrag 

Under året har flera samtal ägt rum med Region norr angående deras beslut att 
avgiftsbelägga föreningarna för den bassängträning de bedriver. 

Samtalen utmynnade i att Region norr beviljade 200 000 kronor som skulle fördelas på de 
föreningar som bedriver verksamheten, samt att från 1-1-2019 tas avgiften bort. 
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Ekonomi 

Styrelsen har aktivt arbetat med att förbättra den interna redovisningen och har under året 
arbetat med att stärka föreningens ekonomi. 

 

Hemsidan 

Arbetet med att hålla hemsidan aktuell pågår under hela året. Alf Stenlund har uppdraget att 
sköta och arbeta med den, vi riktar ett stort tack för det arbete Alf lägger ner på hemsidan. 

Hemsidans adress är: www.funktionrattnorrbotten.se 

 

Slutord 

Det har blåst många vindar åt olika håll under verksamhetsåret. Från samhället har det 
kommit olika signaler om de orättvisor som finns. Föreningarna har många gånger under 
året jobbat enade och starka för att förändra och påverka de orättvisor vi ser. Norrbottens 
föreningar har varit engagerade i ställningstagande i # metoo, men även i frågan om den 
avgift som Regionen bestämde gällande bassängträningen. 

Funktionsrätt Norrbotten har visat att vi är en stark och enad resurs, och att vi agerar då vi 
missgynnas. Vi kan vara stolta över våra medlemsföreningar och det engagemang de visar 
genom att enade samarbeta genom Funktionsrätt Norrbotten. 

 

 

Boden 2019-03-05 

Styrelsens ledamöter  

Christian Lindgren 

Lennart Thelin 

Sven georén 

May-britt Onnela 

Roger Nyström 

Christer Waltari 

 



 
 

7 
 

 


