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www.forbundetrorelsehindrade.se 

Protokoll från  Landsmötet den 10 april 2015, ABF Sveavägen 41. Stockholm

§ 1. Landsmötets öppnande. 
Ordförande Lars Hagström hälsade alla välkomna. Han konstaterade att medlemmarna i 
stort sett är samma trogna gäng som brukar möta upp på våra landsmöten och ställde sig
frågan ”Var befinner vi oss idag” sett till den politiska verkligheten. Frågorna är i stort 
desamma som tidigare och den idag brännande frågan är förändringarna inom 
assistansen som ser hotande ut och ideologiskt väldigt betydelsefull för oss. Bilstödet är 
också föremål för översyn och förändringsförslag. Han nämnde att förändringen av 
diskrimineringslagen både var en seger och uppmaning till fortsatt kamp mot alla 
undantag i lagen. Det har blivit allt vanligare att våra krav på mänskliga rättigheter 
värderas i kronor och ören och påförs en prislapp. Med de orden förklaras landsmötet 
för öppnat.

§ 2.  Fastställande av röstlängd
Landsmötet fastställde röstlängden till 11 röstberättigade personer. 

 
§ 3.  Val av två justerare. 

Till justerare valdes Kerstin Svensson och Inger Blom

§ 4.  Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Kerstin Svensson och Inger Blom

§ 5.  Fråga om landsmötets stadgeenliga utlysande
Landsmötet beslutade att Landsmötet varit utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 6.  Antagande av dag- och arbetsordning 
Föreslagen dag och arbetsordning antogs av Landsmötet.
Med anledning av inkommen motion som kan medföra konsekvensändringar i stadgarna
beslutade Landsmötet att under punkt 18 också diskutera behov av ändringar i stadgan.

§ 7.  Val av presidium
Till ordförande för Landsmötet valdes enhälligt Barbro Carlsson och till sekreterare 
valdes Karin Westlund.
Barbro Carlsson tackade för förtroendet och övertog ordförandeskapet för landsmötet.
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§ 8.  Val av beredande utskott
Inget beredande utskott tillsattes

§ 9. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
Valberedningen föreslog att en post skulle vara vakant under året på grund av den 
motion som kommer att behandlas senare under mötet .
Landsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara 6 inklusive ordföranden, 
samt att en post är vakant.

§ 10. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Landsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall bestå av oförändrat
tre  ledamöter.

§11. Kandidatnominering
Valberedningens presenterade sitt förslag. Inga ytterligare förslag lades från landsmötet.

§12. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2014
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik. 
Landsmötet lade Verksamhetsberättelsen för 2014 med godkännande till handlingarna. 

§ 13. Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse för 2014
Balansräkning och Resultaträkning för 2014 genomgicks och lades med godkännande 
till handlingarna. Landsmötet beslutade att föra överskottet till löpande räkning
Landsmötet framförde en hälsning till vår kontakt vad gäller bokförig och bokslut, 
Bengt Jönsson, med tack för ett bra genomfört arbete. 

§14. Revisorns berättelse angående granskning av Förbundsstyrelsen förvaltning och 
räkenskaper för 2014
Revisorn Leif Jonsson läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.

§15. Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2014
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2014

§16. Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet för år 2014.

Birgitta Andersson gjorde en reflektion över vad FöR lyckas göra med de små resurser 
förbundet har. Hon konstaterade att vad funktionshinderrörelsen många gånger saknar 
är inte pengar utan personella resurser. 

§17. Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2016
Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2016 till oförändrat 200 kronor/år.
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§18. Behandling av inkomna motioner samt förbundsstyrelsens förslag
En motion hade inkommit från motionärerna Wenche Willumsen och Birgitta Andersson 
angående Medlemskap i FöR. Syftet med motionen var att bredda medlemskapet att gälla icke
enbart personer med rörelsehinder utan och öppnar upp för att män och kvinnor med andra 
funktionsnedsättningar också kan bli medlemmar. Motionärerna föreslår att Landsmötet 2015 
beslutar 

– att inte längre begränsa medlemskapet till att omfatta enbart personer med rörelsehinder

– att förbundet utgörs av personer med funktionsnedsättningar

– att förbundets ideologi och verksamhet utgår från den erfarenhet funktionshinder ger

– att förbundet antar namnet För tillgänglighet, delaktighet, jämlikhet  

Namnfrågan föranledde en diskussion med några ytterligare namnförslag. 

• Förbundsstyrelsens förslag: ”Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet”.

• Kerstin Svenssons förslag: Förbundet FÖR tillgängighet, delaktighet och jämlikhet

• Ingrid Johanssons förslag Förbundet FÖR tillgänglighet

Efter omröstning och rösträkning fick Förbundsstyrelsens förslag 5 röster. Kerstin Svenssons 
förslag 4 röster och Ingrid Johanssons förslag 1 röst.

Landsmötet beslutade  

att medlemskap i förbundet, som medför närvarorätt, yttranderätt, rösträtt, förslagsrätt och 
valbarhet kan den erhålla som anser sig ha en funktionsnedsättning

att förbundets namn skall vara ”Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet”. 

Med anledning av ändring av medlemskap i FÖR måste också konsekvensändringar äga rum i
stadgarna.

Noteras att Medlemskap som solidaritetsmedlem som medför närvarorätt, yttranderätt 
kvarstår oförändrat i stadgan.

Landsmötet beslutade

att uppdra åt förbundsstyrelsen att genomföra de ändringar i stadgan som föranletts av beslutet
om ändring av medlemskap i FÖR. 
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§19. Fastställande av verksamhetsprogram för 2015
Lars Hagström redogjorde för förslaget till övergripande verksamhetsprogram för
2015.
Han hänvisade till Statsministerns regeringsförklaring Den nya regeringen har aviserat 
förändringar inom ett antal områden som vi ser som positiva och kan förbättra villkoren 
för oss. Så här står det i statsministerns regeringsförklaring: ” Fas 3 ska avskaffas. Istället 
ges möjlighet till riktiga jobb som gör nytta för samhället med riktig lön och bra villkor samt 
goda utbildningsmöjligheter. För personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga skapas möjlighet till flexjobb. Personer med funktionsnedsättning ska ha 
möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett 
nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Den nya lagen om
otillgänglighet som diskrimineringsgrund ses över och breddas.”

Regeringsdeklarationen skapar positiva förväntningar, men vis av erfarenhet måste vi 
hålla oss alerta. Bland de dagsaktuella frågorna finns också rätten till personlig 
assistans. Frågan är viktig att bevaka. Just assistansreformen är en fråga där den 
samlade funktionshindersrörelsen och brukarrörelsen är starka. Men det finns också 
starka motkrafter i samhället. Därför måste vi samla rörelsen och gemensamt driva på. 
Två seminarier kommer att anordnas.  

§20. Fastställande av Budget för 2015
Landsmötet diskuterade förslag till budget 2015. Landsmötet beslutade fastställa förslag
till budget för 2015.

§21. Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet beslutade enhälligt att välja

Lars Hagström till ordförande för två år Omval
Karin Westlund ledamot för två år Omval
Lars Lundström ledamot för två år Omval

§22. Val av revisor och revisorssuppleant.
Valberedning redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt 

Leif Jonsson till revisor för en tid av 1 år Omval
Barbro Carlsson till revisorssuppleant för en tid av 1 år.  Omval

§23. Val av valberedning och sammankallande.
Landsmötet valde enhälligt Birgitta Andersson, Wenche Willumsen och Pelle Kölhed 
till valberedning för en tid av ett år. Birgitta Andersson utsågs till sammankallande.
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§24 Avslutning Ordföranden för Barbro Carlsson tackade för förtroendet att ha fått leda 
FöRs Landsmöte. 
Ordföranden Lars Hagström avslutade landsmötet och önskade alla välkomna till 
seminariet med rubriken " Förändringarna i diskrimineringslagen – möjligheter och 
begränsningar, som äger rum på eftermiddagen.

Karin Westlund

Sekreterare

Kerstin Svensson Inger Blom
Justerare Justerare



Förbundet Rörelsehindrade

Landsmöteshandling: 2015-04-10                      Bil.1/Pkt.6

Förslag till dagordning
vid Förbundet Rörelsehindrades Landsmöte  2015-04-10

1) Landsmötets öppnande,
2) Fastställande av röstlängd,
3) Val av två justerare,
4) Val av rösträknare,
5) Fråga om landsmötets stadgeenliga utlysande,
6) Antagande av dag- och arbetsordning för landsmötet,
7) Val av presidium, 
       a) ordförande
       b) sekreterare
8) Val av beredande utskott i förekommande fall,
9) Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen,
10) Fastställande av antal ledamöter i valberedningen,
11) Kandidatnomineringar till de val som landsmötet skall företaga,
12) Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse,
13) Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse

a) Resultaträkning
b) Balansräkning

14) Revisorernas berättelse angående deras granskning av förbundsstyrelsens förvaltning och 
räkenskaper,

15) Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2014,
16) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
17) Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår, 2016,
18) Behandling av i tid inkomna motioner,
19) Fastställande av verksamhetsprogram för nästkommande verksamhetsår,
20) Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår,
21) Val av förbundsstyrelsens ledamöter,
22) Val av revisor och revisorssuppleant,
23) Val av valberedning och sammankallande,
24) Avslutning.



Förbundet Rörelsehindrade

Landsmöteshandling 2015-04-10             Bil.2/Pkt.11

                     

Valberedningens förslag till Landsmötet den 10 april 2015

Ordförande

Lars Hagström                                    omval 2 år

Övriga styrelseledamöter:                                 

Karin Westlund,           omval 2 år

Lars Lundström,           omval 2 år

Jessika Smaaland har avböjt omval. Valberedningen har valt att ha den platsen vakant till 

nästkommande årsmöte med tanke på den motion som föreläggs landsmötet och som styrelsen 

tillstyrkt om att FöR skall öppna upp för att män och kvinnor med andra funktionsnedsättningar också

kan bli medlemmar i förbundet. 

Valda till landsmötet 2016:

Vilhelm Ekensteen, Suzanne Elmqvist, Tobias Holmberg.    

     

Revisorer: 

Leif Jonsson            omval 1 år                                    

Revisorssuppleanter: 

Barbro Carlsson           omval  1 år                   

Valberedningskommitté inför årsmötet 2015:

Birgitta Andersson, sammankallande, Pelle Köhlhed och Wenche Willumsen.



Förbundet Rörelsehindrade

Landsmöteshandling: 2015-04-10                                                                Bil.3/Pkt.12

Verksamhetsberättelse för 
 Förbundet Rörelsehindrade, FöR

ÅR 2014

Bildandet
Förbundet Rörelsehindrade, FöR, bildades den 12 juni 2001 i Malmö.  

Förtroendevalda
Ordförande:
Lars Hagström, Lund

Ledamöter:
Jessica Smaaland, Stockholm
Karin Westlund, Stockholm
Lars Lundström, Sätila
Suzanne Elmqvist, Sollentuna
Tobias Holmberg, Skärblacka 
Vilhelm Ekensteen, Lund

Styrelsen har haft 11 stycken protokollförda telefonsammanträden. I övrigt har all 
kommunikation inom styrelsen skett via e-mail.

Styrelsen
Beslutsordning: Idéer och förslag, som styrelsemedlemmarna vill att styrelsen i sin helhet 
skall diskutera och ta ställning till, sänds via e-mail till styrelsen för diskussion och 
ställningstagande.

Styrelsen har gjort kontinuerliga utskick med aktuell information som tillsänts alla 
medlemmar via e-mail eller via post. 

FöR har en egen hemsida, www.forbundetrorelsehindrade.se och finns också på facebook.
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Ekonomi
FöR s ekonomi baseras på medlemsavgifter och frivilliga inbetalningar till förbundet. 
Reglerna för statsbidrag är inte utformade efter den verksamhet FöR bedriver, varför FöR inte
är berättigad till sådant ekonomiskt stöd.

Landsmötet
Fredag den 28 mars höll FöR sitt landsmöte på ABF huset i Stockholm.

Lars Hagström, ordförande, hälsade alla välkomna. Han framhöll att landsmötet är ett viktigt 
tillfälle där vi öga mot öga kan träffas och diskutera FöRs verksamhet och det samhällsklimat 
vi verkar i. Där dagens klimat kännetecknas av att kostnader och budgettänkande har fått en 
allt mer överordnad roll. Avståndet mellan politiska mål som de uttrycks i handlingsprogram 
och våra villkor har inte minskat utan tillåtits växa. Bristande tillgänglighet som 
diskriminering har ännu inte förts in i diskrimineringslagen. Rätten till personlig assistans har 
urholkats. Kampen för mänskliga rättigheter och fullvärdigt medborgarskap står fortfarande i 
förgrunden. Lars H förklarade därmed landsmötet för öppnat.

Verksamheten under 2014

Artiklar och uttalanden

Den 22 februari infördes en debattartikel i SvD om konsekvenserna av 
Assistansersättningsutredningen som undertecknats av flera förbund och brukarorganisationer.
FöR var ett av förbunden som skrivit under artikeln. 

Ett uttalande som gjordes av Försäkringskassan och funktionshinderrörelsen tillsammans har 
publicerats på FKs webbplats den 5 februari. FöR var en av undertecknarna av uttalandet.
Syftet med uttalandet var att ge en nyanserad bild av rapporterna i media om fusk inom 
assistansersättningen. I uttalandet framhölls den avgörande betydelse som 
assistansersättningen har för att personer med funktionsnedsättning ska kunna uppnå 
självbestämmande över sina egna liv och skapa förutsättningen att leva det liv man själv vill 
leva.

Under Almedalsveckan fick vi en artikel, ”Sverige idag efter Alliansens åtta år vid makten”. 
införd i Göteborgsposten. 

En debattartikel ”Gärna förenklade regler, men tillgängligt” skickades till Sydsvenskan, 
Skånska dagbladet, SVT opinion och Dagens Arena, men ansågs inte värd att publicera av 
något av dessa medier.

Remissvar och skrivelser

En skrivelse daterad den 22 mars med anledning av assistansersättningsutredningens översyn 
av ersättningssystemet sändes till Socialdepartementet och Socialutskottet från berörda 
förbund inom funktionshinder – och brukarrörelsen. FöR var en av undertecknarna.
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Remissvar till Näringsdepartementet lämnades den 22 maj avseende ”Förslag till ändring av 
trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer
med funktionshinder”.

Remissvar till Socialdepartementet lämnades den 23 juni avseende betänkandet ”Förändrad 
assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet” (SOU 2014:9).

Seminarier

Temat för vårens seminarium, som ägde rum   den 28 mars,   var ”Vem ska vi rösta på?”

Seminariet hade formen av en hearing. Fyra frågeområden hade valts ut. Dessa var: 
Tillgänglighet, Assistansreformen, Arbete och Ekonomiska villkor.

Innan seminariet hade inbjudna riksdagspartier fått en enkät som tog upp dessa fyra 
frågeområden. Frågorna i enkäten utgick från partiernas programskrifter. Utan att recensera 
svaren från partierna svarade man i stort sett lika från de olika partierna. Alla uttryckte att man
vill att människor med funktionsnedsättningar ska ses som fullvärdiga medborgare med full 
delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Några har funderat lite mer på hur det ska 
gå till och vilka reformer som krävs. Andra var mer otydliga med vad man vill och tänker 
göra. 

Den för oss så viktiga frågan om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund gavs ett 
särskilt utrymme under debatten eftersom Alliansen vid tiden för seminariet lag fram sin 
proposition i denna fråga. Kritik framfördes mot de många undantagen i propositionen. 
Särskilt kritiska var vi mot förslaget att diskrimineringsförbudet inte skulle gälla för företag 
med färre än tio anställda. Från partierna var Vänsterpartiet och Miljöpartiet de tydligaste 
kritikerna mot de många undantagen i propositionen, men även Socialdemokraterna hade 
invändningar mot Alliansens förslag. 

Samtliga partier uttryckte samstämmigt att de vill värna om rätten till personlig assistans. 
Flera av partierna hade agerat i riksdagen för en översyn av bedömningen av grundläggande 
behov som nu tillämpas allt restriktivare och riskerar att urholka intentionerna i LSS. De 
rödgröna var här mer uttalat tydliga i sin oro för utvecklingen, men även Folkpartiet uttryckte 
att man såg förändringen av bedömningskriterierna som ett problem. 

Likheten i svar gällde också frågeställningarna om arbete och ekonomi. Av svar som ”stack 
ut” kan nämnas att Centerpartiet arbetar med att införa en ny ekonomisk ersättning; 
samhällslön till personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar som ska möjliggöra 
en rimlig levnadsstandard samt att Folkpartiet och Miljöpartiet vill införa en form av flexjobb 
som finns i Danmark. 

Sammanfattningsvis fick vi en god bild av de olika partiernas syn på våra frågor. Man kan 
dock inte säga att frågan ”Vem ska vi rösta på?” blev entydigt besvarad. 

Centerpartiet representerades av Karin Östring Bergman - socialutskottet,  Folkpartiet av 
Maria Lundqvist Brömster - socialutskottet, Kristdemokraterna av Ulrik Lindgren - sakkunnig
hos Maria Larsson, Moderaterna representeras Martin Andreasson - partistyrelsen, 
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Miljöpartiet av Agneta Luttropp - socialutskottet, Socialdemokraterna av Lennart Axelsson – 
socialutskottet och Vänsterpartiet representeras av Eva Olofsson - socialutskottet. 

Guy Lööv var moderator för seminariet. Seminariet spelades in av ABF Play och kunde ses i 
närtid över nätet.

Temat för höstens seminarium som ägde rum den 7 november var”Vad händer nu?”

Seminariets tema ”Vad händer nu” syftar på att det varit val till riksdagen och att vi fått en ny 
regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Inbjudna att medverka på 
seminariet var representanter från de två regeringspartierna och från Vänsterpartiet.

Frågorna vi ville ta upp med den ”rödgröna” majoriteten var följande:

Vad händer nu? Vilka konkreta reformer, som leder till förbättrade villkor för personer med 
funktionsnedsättningar kan vi förvänta under innevarande mandatperiod? Hur ser den 
politiska agendan ut? Kommer vi att få se förverkligande av en förstärkt diskrimineringslag 
utan begränsande undantag? Kommer urholkningen av rätten till personlig assistans att 
stoppas? Med flera frågor om vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning ska 
uppnå jämlika levnadsvillkor med övriga medborgare i dagens Sverige.

Från deltagarna togs en rad frågor upp. Några exempel:

Den bristande förmåga hos samhället att tillgodose behovet av individuellt anpassade 
hjälpmedel, avskaffande av FAS 3 och införandet av flexjobb (som togs upp i 
regeringsförklaringen), fokuseringen vid lönestöd istället för att se till den kompetens som 
personer med funktionsnedsättning har, viljan att genomföra funkautredningens förslag, 
politisk vilja kontra begränsat budgettänkande samt diskrimineringen av synskadade genom 
att de inte får göra om provet obegränsat antal gånger, vilket gäller för alla andra, utan endast 
vid två tillfällen.

Tydligast svar på våra frågor fick vi från Socialdemokraternas representant som framhöll att 
man har ett uttalat rättighetsperspektiv som bygger på mänskliga rättigheter.

Av de frågor som nu behandlas av Socialdepartementet nämnde han dessa: Direktiv ska tas 
fram för en översyn av hjälpmedelsfrågorna med inriktning på en gemensam syn på hela 
hjälpmedelsområdet och att utreda en samordning under en huvudman av den samlade 
hjälpmedelsverksamheten. När det gäller tillgänglighetsfrågorna var beskedet tydligt och klart
om att lägga förslag till riksdagen om en skärpning av diskrimineringslagen. Han nämnde 
vidare att det finns en överenskommelse med MP att titta på vad man kan genomföra av 
funkutredningens förslag. Man kommer också som framgår av regeringsförklaringen att 
avskaffa FAS 3 och utreda möjligheterna att införa flexjobb. En egen reflektion som han 
gjorde var att arbetsmarknadsfrågorna sett till de ökande svårigheterna för personer med 
funktionshindrade att få arbete krävde många och samordnade insatser från samhällets sida. 

Vidare kommer regeringen att ta initiativ till ett rekommendationsprojekt dvs. att se vad man 
kan göra för att uppfylla de rekommendationer som FNs granskning av konventionen om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning resulterat i för Sveriges del. I projektet ska 
funktionshinderrörelsen involveras.

Relaterat till budgeten sa han att mycket saknas och mycket behöver vara bättre, men framhöll
samtidigt att det kommer en ny budget i april som kommer att vara mer genomarbetad.
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Vänsterpartiets representant poängterade att all måste ses som medborgare med lika 
rättigheter och att det därför inte finns några funktionshinderfrågor utan det handlar om att vi 
ska ha ett funktionshinder perspektiv på alla samhällsfrågor.

Från socialdemokraterna kom Guy Lööv, politisk sakkunnig hos barn-äldre-och 
jämställdhetsminister Åsa Regnér; Från miljöpartiet kom Jan Lindholm, ledamot i 
socialutskottet; Från vänsterpartiet kom Veronica Kallander, partistyrelsen.

Birgitta Andersson var moderator för seminariet. Seminariet spelades in av ABF Play och 
kunde ses i närtid över nätet. (Tyvärr dock första halvan av seminariet pga. krånglande 
teknik.)

SLUTORD

Under 2014 kompletterades äntligen diskrimineringslagen med bristande tillgänglighet som 
diskrimineringsgrund. Ett principiellt viktigt steg. Samtidigt blev lagen en stor besvikelse. 
Dock allt för många undantag.  Statsminister Stefan Löfven framförde i sin 
regeringsförklaring att den nya lagen om otillgänglighet som diskrimineringsgrund ska ses 
över och breddas. Noteras bör att det var första gången i historien som villkoren för personer 
med funktionsnedsättningar togs upp i en regeringsförklaring. I skrivande stund har 
demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke meddelat att diskrimineringslagen ska 
skärpas. Utredningen ska vara klar vid halvårsskiftet, men senast innan årets slut. Vi vill gärna
se detta som ett tecken på att den nya regeringen inte nöjer sig med välformulerade löften utan
vill visa handling även när det gäller andra för oss viktiga frågor. Våra förväntningar är höga. 
Ett gammalt ordspråk säger: Hoppas på det bästa med var beredd på det värsta. 

Tack till alla som bidragit till FöRs arbete.

Med envishet och klokskap gör vi skillnad.

Lund i mars 2015

Lars Hagström
ordförande

Vilhelm Ekensteen – Lund 
Tobias Holmberg - Skärblacka 
Suzanne Elmqvist – Sundbyberg
Lars Lundström – Sätila 
Jessica Smaaland – Stockholm 
Karin Westlund – Stockholm 
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Ark1

Sida 1

Förbundet Rörelsehindrade
Landsmöteshandling: 2015-04-10       Bil.4a/Pkt. 13 a

Konto Namn Per  14-12 % Per fg år Uppn Ack År %

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3010 Medlemsintäkter 14450 100 15300 94 14450 100

Summa försäljning 14450 100 15300 94 14450 100

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 14450 100 15300 94 14450 100

BRUTTOVINST 14450 100 15300 94 14450 100

Övriga kostnader

6600 Bankavgifter -1131 -8 -1154,5 98 -1131 -8

6700 Information -1835 -13 -1094 168 -1835 -13

6750 Seminare/konferens -4015 -28 -7915 51 -4015 -28

6850 Porto -660 -5 0 0 -660 -5

6990 Övr. utgifter -1715 -12 -500 343 -1715 -12

Summa övriga kostnader -9356 -65 -10663,5 88 -9356 -65

RÖRELSENS KOSTNADER -9356 -65 -10663,5 88 -9356 -65

RESULTAT FÖRE AVSKR 5094 35 4636,5 110 5094 35

RESULTAT FÖRE SKATT 5094 35 4636,5 110 5094 35

Årets resultat

8999 Årets resultat -5094 -35 -4636,5 110 -5094 -35

Summa årets resultat -5094 -35 -4636,5 110 -5094 -35

BERÄKNAT RESULTAT 0 0 0 0 0 0
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Sida 1

Förbundet Rörelsehindrade

Landsmöteshandling: 2015-04-10       Bil.4b/Pkt. 13 b

Konto Namn IB År Ing saldo  14-01 Förändring UB  14-12

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

1700 Interimsfordringar 482 482 -66 416

1910 Kassa 410,5 410,5 0 410,5

1920 Postgiro 76838,51 76838,51 4960 81798,51

Summa omsättningstillgångar 77731,01 77731,01 4894 82625,01

SUMMA TILLGÅNGAR 77731,01 77731,01 4894 82625,01

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

2091 -72339,51 -72339,51 -4636,5 -76976,01

2099 Årets resultat -4636,5 -4636,5 -457,5 -5094

Summa eget kapital -76976,01 -76976,01 -5094 -82070,01

Kortfristiga skulder

2400 Förutbet. intäkter -200 -200 200 0

2990 -555 -555 0 -555

Summa kortfristiga skulder -755 -755 200 -555

SUMMA SKULDER -755 -755 200 -555

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -77731,01 -77731,01 -4894 -82625,01

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT 0 0 0 0

Balanserad vinst eller 
förlust

Övr upplupna 
kostn/förutbetalda 
intäkter





Förbundet Rörelsehindrade

Landsmöteshandling 2015-04-10             Bil.7/Pkt.18

Motion till FöR landsmöte 2015

Medlemskap i FöR

När FöR en gång bildades fanns det ett uppdämt behov bland flera av oss med rörelsehinder att 

stärka den ideologiska debatten om demokrati, delaktighet och jämlikhet utifrån våra perspektiv. 

Begreppet medborgarskap stod i fokus och mänskliga rättigheter ville vi lyfta fram och konkretisera i 

den politiska debatten. 

Ganska snart drogs människor med andra funktionsnedsättningar till våra utvecklande och 

ideologiska samtal. Den trenden har fortsatt och det har på ett utvecklande sätt påverkat arbetet i 

FöR. Tillgänglighet till samhället för alla är en övergripande politisk, basal fråga i en demokrati som 

utgår från mänskliga rättigheter. Debatterna på de seminarier som FöR arrangerat har just speglat 

denna övergripande grundsyn på tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet. 

Idag är det röstberättigade medlemskapet i FöR begränsat till enbart oss som har rörelsehinder. Vi 

tycker att det nu är tid att FöR ser över medlemskapet i förbundet och öppnar upp för att män och 

kvinnor med andra funktionsnedsättningar också kan bli medlemmar. 

Akronymen FöR är känd, och den kan vi fortsätta att använd men göra om versalen ”R” till ett gement 

”r”. Vi tar också bort ordet ”Förbundet” för att minimera orden.  Vi föreslår namnet För tillgänglighet, 

delaktighet och jämlikhet.  I vardagligt tal används bara För.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Landsmötet 2015 beslutar 

- att inte längre begränsa medlemskapet till att omfatta enbart personer med rörelsehinder

- att förbundet utgörs av personer med funktionsnedsättningar

- att förbundets ideologi och verksamhet utgår från den erfarenhet funktionshinder ger

- att förbundet antar namnet För tillgänglighet, delaktighet, jämlikhet.  

Torshälla och Spånga den 14 februari 2015

Wenche Willumsen                                               Birgitta Andersson                                  



Styrelsens yttrande

Motionen behandlar frågan om medlemskap i förbundet och namnfrågan.  

Angående medlemskap 

Det finns två slag av medlemskap i Förbundet Rörelsehindrade. Av vår stadga framgår att medlemskap
som medför närvarorätt, yttranderätt, rösträtt, förslagsrätt och valbarhet inom organisationen kan 
enbart den erhålla som anser sig ha ett rörelsehinder. Den som inte anser sig ha ett rörelsehinder kan 
bli solidaritetsmedlem, men har då inte rösträtt och valbarhet i förbundet, utan enbart närvarorätt och 
yttranderätt.

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att medlemskap i förbundet inte längre begränsas till att 
omfatta enbart personer med rörelsehinder utan bör utvidgas till att omfatta personer med 
funktionsnedsättningar.

Styrelsen föreslår landsmötet besluta

att medlemskap i förbundet som medför närvarorätt, yttranderätt, rösträtt, förslagsrätt och valbarhet 
kan den erhålla som anser sig ha en funktionsnedsättning.

Angående namnfrågan

Förbundets namn är Förbundet Rörelsehindrade, FöR.

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att förbundet bör ändra namn som en följd av att 
medlemskap i förbundet kan erhållas av alla personer som anser sig ha en funktionsnedsättning.

Motionärerna föreslår att förbundets namn ska vara  ”För tillgänglighet, delaktighet, jämlikhet”.

Styrelsen tycker att motionärernas namnförslag är för långt och kan vara svårt att komma ihåg. Vi 
menar att ordet tillgänglighet kan tas bort ur motionärernas namnförslag eftersom delaktighet både 
som begrepp och politiskt krav förutsätter tillgänglighet. Vi föreslår istället ”Förbundet FÖR 
delaktighet och jämlikhet”, i dagligt tal ”FÖR”.  Styrelsens förslag tillgodoser både syftet med 
namnbytet och att förbundets namn blir hanterligare och lättare att komma ihåg.

Styrelsen föreslår landsmötet besluta

att förbundets namn således ska vara ”Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet”.



Förbundet Rörelsehindrade

Landsmöteshandling 2015-04-10             Bil.6/Pkt.17

Förslag till medlemsavgifter för 2016

Styrelsen föreslår landsmötet besluta 

Att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad, 200 kr.



Förbundet Rörelsehindrade

Landsmöteshandling 2015-04-10                     Bil. 8/pkt.19

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPROGRAM 
2015

Förbundet Rörelsehindrades (FöR) mål är att människor med funktionsnedsättningar ska 
uppnå full delaktighet och jämlikhet.

Alla ska kunna leva och röra sig fritt utan att begränsas av funktionshinder.

Till grund för arbetet ligger FöRs Manifest antaget av Landsmötet 2001-09-20.

Utifrån våra grundvärderingar vill vi aktivt bidra till ett samhälle där allas lika värde är en 
självklarhet.

Vi ska vara en ideologisk och politisk röst som lyfter fram villkoren för personer med 
funktionsnedsättningar i dagens samhälle. Det betyder att vi ska synliggöra begränsande och 
förtryckande strukturer som leder till ojämlika levnadsförhållanden och utestängning. Det 
betyder att vi ska delta i samhällsdebatten med våra värderingar och kunskaper. Det betyder 
att vi ska vara konstruktiva och konkreta i vår kritik och  våra förslag. 

Sverige är ett rikt land. Vi är ett välfärdssamhälle. Men det finns många orosmoln. Politiska 
krafter vill av både ideologiska och ekonomiska skäl nedrusta det som är den gemensamma 
välfärden. Men det finns också positiva motkrafter som vill bevara, utveckla och förstärka 
välfärden.

Detta tar sig politiska uttryck på kort och lång sikt i program och reformförlag från olika 
politiska grupperingar.

Intressepolitiskt arbete under 2015
Den nya regeringen har aviserat förändringar inom ett antal områden som vi ser som positiva 
och kan förbättra villkoren för oss. Så här står det i statsministerns regeringsförklaring: ” Fas 3
ska avskaffas. Istället ges möjlighet till riktiga jobb som gör nytta för samhället med riktig lön och bra
villkor samt goda utbildningsmöjligheter. För personer med en funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga skapas möjlighet till flexjobb. Personer med funktionsnedsättning ska ha 
möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet. Ett nationellt 
regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel tas fram. Den nya lagen om otillgänglighet 
som diskrimineringsgrund ses över och breddas.”

Regeringsdeklarationen skapar positiva förväntningar, men vis av erfarenhet måste vi hålla 
oss alerta. Löften är löften även om regeringsdeklarationen är väldigt tydlig i sina ”ska” - 
formuleringar.

Bland de dagsaktuella frågorna finns också rätten till personlig assistans. Frågan är viktig att 
bevaka. Just assistansreformen är en fråga där den samlade funktionshindersrörelsen och 
brukarrörelsen är starka. Men det finns också starka motkrafter i samhället. 
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Seminarier
Två seminarier kommer att anordnas.  

Arbetsformer och organisation

� Fortsätta att utveckla medlemsinformationen, bl a se över hemsidan.
� Medlemsrekrytering
� Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
� Utveckla arbetsformerna

Detta är fasta uppgifter som vi återkommande måste ägna kraft åt.
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Budgetförslag för Förbundet Rörelsehindrade för verksamhetsåret 2015.
 
INKOMSTER                    
Medlemsavgifter och gåvor 15.000,00

Överfört från tidigare räkning per 82.625,01

den 31 december 2014

SUMMA 97.625,01

UTGIFTER

Styrelsen
- Resor (1 sammanträde) 6.000,00
- Lokalhyra (1 sammanträde) 1.000,00             
- Telefon    300,00   

Kontorsmaterial
- Kuvert 1.000,00 
- Papper 1.500,00  

  
Porto (5 utskick x 50 medl x 10,20) 2.550,00 

Informationsmaterial 10.000,00
 
Seminarium
- Lokal 3.000,00
- Information (Material och portokostnad) 1.000,00
 
- Hemsidan 2.000,00
- Övriga kostnader  1.000,00    

SUMMA                      29.350.00                                                 


