
SRF SxAruE

J

ü

v nes rs

Dag: lördag den 23 april
Tid: 10:00-15:00
Plats: Hotel Statt, Hässleholm

S 1. Mötets öppnande
Maria hälsar alla välkomna till dagens årsmöte. Hon uttrycker sin glädje
över att medlemmarna åter kan träffas för årsmöte och hoppas att det
ska bli en trevlig dag. Hon informerar om att årsmötet är ett tillfälle där
man blickar bakåt på året som gått.
Lokalföreningarna har startat upp sina verksamheter, men mängden
deltagare varierar. Hon uppmanar lokalföreningarna att ringa till sina
medlemmar.
Synskadades Riksförbund har startat en insamling via sitt 9O-konto för
att hjälpa flyktingar i och omkring Ukraina. Pengarna har hittills främst
gått till synskadeorganisationer inom Ukraina. Många synskadade bor på
institutioner och flera har kunnat ta sig till Polen och Tyskland. Hittills
känner SRF till två synskadade som kommit till Sverige. European Blind
Union har också beslutat att suspendera den ryska organisationen från
det europeiska samarbetet.
Det är vàlåi i åi, vilket innebär att organisationen behöver arbeta på alla
plan. Många delar i samhället har blivit sämre för synskadade.
Anna-Baltefårsrdefoeh-förklarar-var+ör-ingen fär.dplan-skiekats-ut-rned
handlingarna och att det är viktigt att anmäla önskemål om särskild kost,
handlingar på annat media etc. i god tid.
Eva Håkansson redogör för praktiska detaljer gällande lokalen och
måltiderna.
Börje Kuylenstierna frågar om det går bra att fotografera inne i

möteslokalen. Arsmötet ger sitt godkännande till att det fotograferas om
man frågar först.
Maria förklarar därefter mötet öppnat.
En tyst minut hålls för att hedra de medlemmar som gått bort under året.

$ 2. Fastställande av röstlängd

Beslut:
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Beslut:
Att välja Britt-Marie Linné och Roger Wittiko till protokolljusterare.

d) Tre rösträknare
Valberedningens förslag: Helena Frank, Alex Lilja och Gull-Britt
Petersson.

Beslut:
Att välja Helena Frank, Alex Lilja och Gull-Britt Petersson till rösträknare

$ 6. Protokoll från representantskapsmötet hösten 2021

Beslut:
Att med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

$ 7. Rapport styrelse och kansli
Maria Thorstensson inleder med att berätta att kansliet fungerar bra och
att man arbetar med att se över rutiner. Däremot har riksförbundets
kansli en del problem vilket även drabbar kanslierna runt om i landet.
Lars Eisner framför kritik mot riksförbundets växel. Maria Thorstensson
svarar att hon framfört kritiken till kanslichefen.
Lisbeth Malmborg uppmanar distriktets kansli att se över hemsidan så att
man lättare kan hitta lokalföreningarnas hemsidor.
Maria Thorstensson svarar att riksförbundet är medvetna om problemet
och arbetar med detta. Victor Adell berättar att det är framfört till
riksförbundet men att det varit personalbrist vilket gjort att ingenting har
hänt.
Gisela Caesar berättar om verksamheten i arbetsgrupp Barn och
Ungdom. De har varit på Skica.mp i början av året. Framöver planeras

$olf Sãmt ett besökÞä SöVde AVentyisöãmp. Dét komméaodkSå âtt bli -
elektronskytte vilket man hoppas kan bli en löpande aktivitet. Under
sommaren planeras en provapå-dag med ledarhund, five aside och en
resa till Euro Disney. Det planeras för en scoutdag i höst och ett besök
på Jump trampolinpark innan jul.
Anna Balte ger en kort sammanfattning av hur kansliet fungerar och
påminner om att inbjudningar måste vara inskickade senast två veckor
innan de ska vara ute hos medlemmarna. Lars Eisner berömmer
kansl i personalens arbete.
Torbjörn Sjörén undrar hur långt i förväg man kan skicka in en inbjudan
till kansliet. Anna svarar att det går bra att skicka en inbjudan när som
helst med instruktioner om när den ska gå ut till medlemmarna.



Beslut:
Att godkänna rapporterna.

$ 8. Rapport arvsfondsprojektet Skola till arbete
Anna Balte ger en rapport om projektet. Webbplatsen skolatillarbete.se
är under utveckling. Under året ska en träff för ungdomar där de får testa
webbplatsen ordnas, senare blir det även en slutkonferens för
exem pelvis Arbetsförmed I i n gen dä r projektet presenteras.

Beslut:
Att godkänna rapporten.

$ 9. lnformation om projektet Grundutbildning Smarta Mobiltelefoner
Henrik Eldh rapporterar om projektet "Grundutbildning Smarta
Mobiltelefoner". Projektet vänder sig främst till personer som står helt
utanför den digitala världen. Två personer är aktuella för anställning men
handläggningen av lönebidrag är långsam.
Sten Nilsson undrar om utbildningarna kommer att vara digitala eller på

kansliet i Hör. Henrik svarar att utbildningarna främst kommer att äga
rum i Höör men att det även kommer att finnas möjlighet för utbildarna
att åka ut i lokalföreningar. De kommer inte att vara digitala.
Ann-Christin Fast undrar hur många som kommer att tas in åt gången i

utbildningarna. Henrik Eldh svarar att utbildningarna i första hand
kommer att ske individuellt och att vi räknar med att man bara går ett
antal gånger. Vi räknar med att ha cirka 160 deltagare under året och att
de flesta kommer att vara synsvaga.
Lisbeth Malmborg undrar hur SRF Skåne tänker nå ut till berörda
synskadade. Henr¡k Eldh svarar att vi ska ta fram en stor affisch och en
informationsbroschyr som ska finnas i Synmottagningens väntrum, samt
attpy_¡pglAgqg_e¡ gKgrynaf Knadglöraplojeklg!Synce
har sagt att de bara kan informera om vårt projekt men

ntralscheferna
inte

rekommendera det. Utbildningarna kommer rikta sig till alla synskadade,
oavsett om de är medlemmar ¡ SRF.
Per Karlström kommenterar att om projektet faller väl ut kan det spridas i

andra regioner.

Beslut:
Att godkänna rapporten.

S 10. Förslag till uttalanden
a) Stoppa utslagningen av synskadade
Anna Balte läser upp förslaget till uttalande.



Beslut:
Att anta uttalandet.

b) Garantera synskadades rätt att rösta med bibehållen valhemlighet
Anna Balte läser upp förslaget till uttalande.

Beslut:
Att anta uttalandet.

S 1 1. Verksamhetsberättelse 2021
Verksamhetsberättelsen gås igenom rubrik för rubrik.
Ann-Christin Fast undrar hur det gått med pengarna för ledsagning till
enskilda, hur många som använt dessa pengar och hur mycket som
utnyttjats. Anders Mårdell svarar att cirka 30 000 kr användes under år
2021. En del har använts under 2022, Alla synskadade medlemmar har
rätt att använda ledsagningen, man kontaktar Anna Balte från kansliet för
att ansöka.
Lars Eisner föreslår att styrelsen/kansliet ska gå ut med information via
mail och i Skånes Taltidning när en ny podd finns ute. Anna Balte svarar
att kansliet redan börjat med mailutskick och även kommer att meddela
Skånes Taltidning när nytt poddavsnitt publicerats.

Beslut:
Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen för 2021 till
handlingarna.

S 12. Ekonomisk redovisning
Anders Mårdell redogöra för den ekonomiska redovisningen för àr 2021.
Vi har gjort av med mindre pengar än beräknat på medlemsaktiviteter,
V¡lkêt fräfnst bêfôr på-Coronâ-Þândemiñ.-När dêt gäller ândfâ kostriãder
har vi svårt med finansieringen, eftersom Länsstyrelsen inte anser att
kanslikostnader kan finansieras av våra stiftelser. Arbetsgrupp
Rehabilitering hade mindre kostnader än beräknat, medan kongressen
blev betydligt dyrare än beräknat. Vi fick en intäkt på 100 000 kr netto
eftersom vi kunde säga upp lokalen i Malmö nio månader i förväg.
Representantskapen kostade mindre än beräknat eftersom årsmötet var
digitalt. Sammanlagt går distriktet med förlust på cirka 200 000 kr.
Styrelsen kommer att arbeta under året för att hitta långsiktig finansiering
även för administrativa kostnader.
Lars Eisner undrar hur stor risken är att vi blir av med bidragen från
Region Skåne om vi ber dem om att få använda pengarna från dem till
administration. Anders Mårdell svarar att det troligtvis inte kommer att



påverka bidragen. Henrik Eldh berättai att han redan påbörjat visst
lobbyarbete gentemot regionen.
Eisbeth Malmbor'g undrarom det inte går'att lägga in adm
kostnader i budgeten för medlemsaktiviteten. Anders Mårdell svarar att
det inte går eftersom vi enbart får ersättning för faktiska kostnader.
Bertil Göransson berättar att han tycker att den ekonomiska
redovisningen är väldigt välgjord.
Lisbeth Malmborg föreslår att projektanställningar kan lösa problemet
med administrativa kostnader. Lars Eisner ställer sig tveksam till att ha
visstidsanställningar som en huvudsaklig finansieringsform. Anders
Mårdell anser inte att projektanställningar är en lösning för att täcka
personalkostnader.

Beslut:
Att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

S 13. Revisorernas berättelse för 2021
Hans Ohlin redogör för verksamhetsrevisorernas arbete. De är mycket
nöjda med den verksamhet som har bedrivits. De tillstyrker ansvarsfrihet
för styrelsens ledamöter.

Beslut:
Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

S 14. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021

Beslut:
Att fastställa resultat- och balansräkningen för år 2021.

S 15. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för
verksamhetsåret 2021

Beslut:
Att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för år 2021.

S 16. Uppdaterade stadgar
Anders Mårdell redogör för de väsentliga förändringar som gjordes i

stadgarna vid riksförbundets kongress, samt de tillägg som SRF Skåne
gjort och de förändringar styrelsen föreslår.
Andringar som gjorts vid kongressen:
Arvodering av förtroendevalda kan enbart beslutas av
representantskapet.



En ny medlemskategori, vårdnadshavare till synskadat barn, har införts.
De har samma rättigheter som synskadade medlemmar, förutom att de
inte kan vara distriktsordförande.
Vid ordförandeval med flera kandidater genomförs först ett val mellan
alla, har ingen fått mer än 50 procent sker ny valomgång mellan de två
som fått flest röster
Representant till organisationsrådet utses numera av styrelsen.
Styrelsen kan numera innehålla en stödjande medlem, denne måste inte
vara kassör. lnga krav på val av funktioner finns.
Förslags- och yttranderätt vid representantskap har enbart ombud,
styrelse, valberedning och revisorer, övriga kan ges yttranderätt av
mötet.

Styrelsen lägger fram följande förslag på stadgeändringar/tillägg som är
specifika för SRF Skåne:
Va I bered n i n gen s ka förslå verksam hetsrevisorer.
Direktanslutna ska få ombudsplatser på samma sätt som tidigare.
Det maximala antalet ombud för en lokalförening bör vara 15 stycken.
Ett ombud kan bara representera en lokalförening.
Kallelse till representantskap ska vara utsänd fora veckor innan mötet.
Motioner ska vara inne sex veckor före mötet
En styrelseledamot kan enbart väljas för tio år i följd.
Det ska numera utses en auktoriserad revisor och det kan väljas en eller
två verksam hetsrevisorer.
Arv och gåvor kan skänkas vidare till stiftelse som förvaltas av
Synskadades Stiftelse Skåne.

Lars Eisner undrar om det står att SRF kan behålla arv istället för att
lämna det vidare till stiftelserna. Anders Mårdell svarar att arv i stort sett
alltid lämnas till stiftelserna då det vanligen står uttryckligen i testamentet
att en stiftelse Ska bildas.
Lars Eisner vill göra en protokollsanteckning o att vid stadgeändringar
ska både den nuvarande och den nya lydelsen med kommentarer
skickas ut till ombuden inför årsmötet.
Anders Mårdell håller med i sak, men eftersom i stort sett alla paragrafer
och lydelser ändrats från de gamla till de nya stadgarna hade det blivit
svårt denna gång.
Christer H Persson undrar om det skrivits in i stadgarna när regeln om
att en styrelseledamot enbart får sitta i tio år började gälla. Anders
Mårdell svarar att det inte förts in eftersom det inte är en stadgefråga.
Karl-Otto Rosenqvist undrar om det inte finns en regel om att kassör
måste utses. Anders Mårdell svarar att det är väldigt oklart vad en kassör
ska göra och att någon sådan regel inte finns.



Beslut:
A'tfgöra en protokol|santeekning ien|ighet me*Lars Eisners förùrcrv.
Att ändra stadgarna i enlighet med styrelsens förslag.

S 17. Val av styrelse
a) Ordförande på ett år
Valberedningens förslag: Maria Thorstensson

Beslut:
Att enhälligt välja Maria Thorstensson till distriktsordförande på ett år.

b) Tre styrelseledamöter på två år
Valberedningens förslag: Gisela Caesar, Hans Ohlin och Karl-Otto
Rosenqvist
Ovriga förslag: Jan-Olof Asp, Reza Hosseini
Stina-Bodil Andersson motiverar valberedningens förslag. Gisela Caesar
arbetar mycket med barn- och ungdomsfrågor. Hans Ohlin har tidigare
suttit som vice ordförande för distriktet och arbetar mycket med
färdtjänstfrågor. Karl-Otto Rosenqvist står för struktur och intressepolitik.
Anna Balte förklarar hur valen är tänkta att gå till.
Pläderi ngar genomförs.
Sluten omröstning genomförs med följande resultat:
Gisela Caesar, 41 röster
Hans Ohlin, 40 röster
Karl-Otto Rosenqvist, 33 röster
Jan-Olof Asp, 6 röster
Reza Hosseini, 2 röster

Beslut:
Att välja Gisela Caesar, Hans Ohlin och Karl-Otto Rosenqvist till
styrelseledamöter på två år.

S 18. Val av revisorer
Maria Thorstensson rapporterar att styrelsen, i samråd med
beredningsutskottet, valt att avveckla beredningsutskottet.
Verksamhetsrevisorerna kommer från och med nu att få i uppgift att ta
fram förslag till valberedning.

a) Två verksamhetsrevisorer
Valberedningens förslag: Stig Larsson och Anders Axelsson



Beslut:
Att välja Stig Larsson och Anders Axelsson till ordinarle
erksamhetsrevisor:er päett å

b) En ersättare
Valberedningens förslag: Christer H Persson

Beslut:
Att välja Christer H Persson till revisorsersättare på ett år.

c) En auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag
Valberedningens förslag: Öhdings Price Waterhouse Coopers

Beslut:
Att välja Öhdings Price Waterhouse Coopers till revisionsbyrå.

S 19. Val av valberedning, fem ledamöter
Bered n i n gsutskottets förslag : Sti na-Bod i I Andersson, Fred ri k Andersson,
Torbjörn Sjörén, Eva Oster och Eddie Bergstrand.

Beslut:
Att välja Stina-Bodil Andersson, Fredrik Andersson, Torbjörn Sjörén, Eva
Oster och Eddie Bergstrand till valberedning på ett år.

S 20. Medlemsavgifter 2023
a) Medlemsavgift för direktanslutna
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift: 200 kr för direktanslutna
medlemmar.

Beslut:
Att medlemsavgiften ska vara 200 kr för direktanslutna medlemmar.

b) Arsavgift för lokalföreningarna
Styrelsen föreslår att årsavgiften för lokalföreningarna ska vara
oförändrad, 10 kr per medlem.

Beslut:
Att årsavgiften ska vara 10 kr/medlem

S 21. Rapport från Synskadades Stiftelse Skåne (SSS) samt övriga
närstående stiftelser



Anders Mårdell rapporterar att SRF Skåne har cirka 17 miljoner kronor ¡

våra stiftelser. Avkastningen har varit hyfsat god under 2021. Stiftelserna
hargått med 950 000 kr i vinst SRF Skåne bör använda eirka 750€00 kr
av dessa i år. Två av våra stiftelser kan enbart användas till verksamhet
för synskadade barn. Stiftelsens styrelse har beslutat att bevilja
lokalbidrag till de lokalföreningar som har lokaler där medlemmarna
utövar aktiviteter.
Lars Eisner konstaterar att priserna går upp i samhället och undrar hur
stiftelserna kan hjälpa medlemmarna att få en dräglig vardag. Anders
Mårdell förklarar att stiftelserna inte är begränsade till medlemmar. Dock
finns det snäva regler för hur hög inkomst man får ha samt hur gravt
synskadad man får vara för att beviljas bidrag. Stiftelsen bekostar
ingenting som samhället ska stå för.
Lars Eisner uppmanar stiftelsens styrelse att vara kreativa för att kunna
hjälpa synskadade ekonomiskt så bra som möjligt. Anders Mårdell
instämmer och menar att det är svårt att nå ut med information om
stiftelserna. Lisbeth Malmborg menar att vi kan göra reklam på
Facebook.

Beslut:
Att godkänna rapporten.

S 22.Skrivelser
lnga skrivelser har inkommit

Beslut:
Att lämna punkten.

S 23. Motioner
lnga mgtlo_¡er hq¡ inkommit.

Beslut:
Att lämna punkten

S 24. Nominering till riksförbundets valberedning
Maria Thorstensson föreslår att SRF Skåne ska nominera Torbjörn
Sjörén till ledamot i riksförbundets valberedning inför organisationsrådet i

juni.

Beslut:
Att nominera Torbjörn Sjörén till riksförbundets valberedning.

S 25. Förhandlingsledaren har ordet



Per Karlström berättar hur SRF Stockholm Gotland tår sin verksamhet
finansierad genom regionen. De får bidrag som enbart får användas till
att finansiera sina ombudsmän- De hardä¡:emot ganska lite pengari sina
stiftelser vilket gör att de har svårt att finansiera sina medlemsaktiviteter.
Per rekommenderar SRF Skåne att försöka få regionbidrag för
administrativa kostnader.
När det nu är valår anser han att det är viktigt att försökafâfram våra
frågor. Vi ska se oss själva som en resurs i samhället, inte som en
kostnad.
Henrik Eldh undrar om finansieringen av ombudsmän har påverkats
beroende på politisk styrning. Per Karlström svarar att den politiska
styrningen inte påverkat men att bidraget inte har höjts sedan 2015.
Ann-Christin Fast undrar hur Stockholmsdistriktet upplever att de får
gehör i de regionala nämnder och råd där de deltar. Per Karlström svarar
att det varierar, bland annat har de kunnat påverka utformningen av
ansökningsblanketter för färdtjänst.

Beslut:
Att notera informationen

Efller denna punkt lämnar Per Karlström över ordförandeklubban till
maria Thorstensson.

S 26. Tid och plats för höstmöte12022
Maria Thorstensson föreslår att höstmötet ska äga rum digitalt lördagen
den 19 november.

Beslut:
Att höstmötet äger rum digitalt lördagen den 19 november.

S 27- Övi¡gà frägor
a) lnför valet
Henrik Eldh berättar att SRF Skåne tagit del av kongressmålen inför
valet. Frågorna som det ska arbetas med är: arbetsmarknad,
digitalisering, färdtjänst, rehabilitering/habilitering, ledsagning samt
livsvillkoren for äldre med synnedsättning. Han håller på att sätta ihop en
valgrupp.
Lars Eisner undrar om valplattformen har gått ut till lokalföreningarna.
Han menar att ledsagning, äldrefrågor och digitalisering kan drivas av
lokalföreningarna. Han undrar hur det har informerats om att det söks
deltagare till en valgrupp.



Henrik Eldh svarar att han gått ut med information i distriktets senaste
nyhetsbrev samt i podden. Den som är intresserad av att sitta med i

valgruppen är välkommen att kontakta Henrik.

Beslut:
Att tacka för informationen.

b) Arbetsgrupp gällande synskadade föräldrar med seende barn
Lisbeth Malmborg undrar hur det går för distriktet i arbetet med
synskadade föräldrar. maria Thorstensson svarar att det finns en grupp
på riksförbundet som består av föräldrar med synnedsättning. Det är
svårt att få ihop en tillräckligt stor grupp inom Skåne. Maj-Britt Ryman
rättar Maria och säger att det bara finns en grupp inom Stockholm-
Gotland.
Lisbeth Malmborg påpekar att det är viktigt att synskadade föräldrar och
andra i yrkesverksam ålder får träffas och utbyta erfarenheter utifrån
olika intressen. Maria Thorstensson svarar att distriktet kan arbeta med
detta om det finns intresserade medlemmar, men att det i så fall måste
tas med i verksamhetsplan och budget inför höstmötet.

Beslut:
Att lämna punkten.

S 28. Avslutning
Maria Thorstensson tackar Per Karlström för att han lett förhandlingarna.
Sedan avtackar hon Jan-Olof Asp som lämnar styrelsen, Britt-Marle
Linné som lämnar valberedningen, Hans Ohlin som avgår som
verksarnhetsrevisor samt det avgående beredningsutskottet, Därefter
tackar hon ledsagare och kanslipersonal för ett väl genomfört årsmöte.
Med detta förklarar hon årsmötet år 2022 för avslutat.
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