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FOMS årsmöte 20150318
§1

Årsmötet öppnande

§2

Godkännande av dagordning

§3

Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet och dess
beslutsmässighet

§4

Val av mötesfunktioner
– Ordförande
– Sekreterare
– Två justeringsmän tillika rösträknare

§5

Godkännande av verksamhetsberättelse

§6

Medlemsredovisning

§7

Ekonomisk redovisning

§8

Revisionsberättelse

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§10

Val av styrelseledamöter

§11

Val av två revisorer 1 år

§12

Val av revisorsersättare 1 år

§13

Anmälan om förändringar avseende kretsombud

§14

Anmälan om förändringar bland FOMS länsombud

§15

Val av valberedning med representation från respektive kretsområden

§16

Fastställande av medlemsavgift för 2015

§17

Godkännande av verksamhetsplan och effektmål 2015

§18

Godkännande av budget för 2015

§19

Diskussion och beslut om ändring av Kretsarna

§20

Beslut om revidering av Stadgar

§21

Motioner

§22

Konferens 2016

§23

Övriga frågor

§24

Årsmötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för FOMS 2014
Välkomna till FOMS årsmöte.
Ännu ett år har gått. FOMS har nu funnits och verkat i 35 år.
Utifrån förra årets rikskonferens i Falun har vi under året försökt få medlemmarna att aktivera
sig i arbetet med att utveckla FOMS. Flera idéer har tillvaratagits. Arbetet med detta fortsätter
under 2015.
Rapporter om tjänsteneddragningar inom kommun och landsting har som vanligt kommit in
under året. Något färre rapporter än tidigare men mest drabbat är Västra Götalandsregionen.
Där har beslut tagits om att 5 Fritidskonsulenttjänster ska tas bort.
FOMS har skrivit och reagerat på neddragningarna. Tyvärr ger det inte alltid de resultat som
vi önskar men vi får inte ge upp i vår strävan.
Styrelsen har som vanligt haft mycket på dagordningen och styrelsearbetet har i perioder varit
intensivt. Arbetet med årets rikskonferens har skötts av styrelsen tillsammans med några
Stockholmsrepresentanter. Ett arbete som kräver engagemang och är lika spännande varje år.
Tack till er alla som arbetat med konferensen!
Medlemsantalet i FOMS har sjunkit drastiskt de senaste åren. Det finns säkerligen flera
orsaker till detta. Styrelsen ska se över situationen och försöka hitta lämpliga åtgärder.
Inför årsmötet 2015 har några styrelsemedlemmar valt att lämna sina styrelseuppdrag. De har
gjort ett fantastiskt och mångårigt jobb och vi kommer sakna dem i styrelsen.
Jag vill till sist tacka alla som arbetat med FOMS och deltagit på Rikskonferens och
Kretsträffar under 2014.

20150316
Niclas Eriksson
Ordförande i FOMS
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Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Niclas Eriksson
Ledamot, Vice ordförande
Helen Rönnblom
Ledamot, Kassör
Ledamot, Sekreterare
Suppleant
Suppleant

Per-Erik Bodin
Sofie Eriksson
Peter Svensson
Peter Holmström

Kretsombud Norra kretsen
Kretsombud Mellersta kretsen
Kretsombud Östra kretsen
Kretsombud Västra kretsen

Agneta Pohjanen
Metha Wahlström- Halse
Susanna Svidén
-

Kretsombud Södra kretsen

Gun-Britt Krook

Ola Ilstedt har under året varit medlemssekreterare och webbtekniker. Niclas Eriksson har
varit ansvarig för hemsidan.
Sammanträden
Årsmöte
Medlemssekreterare
Webbtekniker
Konferensarbete
Webbredaktör

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammankomster.
Årsmötet hölls på Scandic i Falun den 26 mars 2014.
Ola Ilstedt.
Ola Ilstedt.
Mellersta kretsen med stöd av styrelsen.
Niclas Eriksson.

Medlemsredovisning
Vid årsskiftet hade FOMS 79 medlemmar.
Medlemsavgiften gäller från 1 januari till 31 december det kalenderår avgiften betalas.
Du är kvar som medlem så länge du betalar medlemsavgiften.
Efter varje årsskifte får du en påminnelse om att det är dags att fylla i dina aktuella uppgifter
igen och få en ny faktura för det nya året.
FOMS sköter medlemsregistrering och avgifter via Dinkurs.se.

Medlems- och styrelsevård
Protokoll från styrelsemöten finns att få från föreningens ordförande eller sekreterare.
Mailadressen för medlemsmailen är fomsmedlemmar@googlegroups.com
Förfrågningar via fomsmedlemmar@googlegroups.com har skett under året.
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Rikskonferens 2014
2014 års Rikskonferens, Koppla upp och koppla av, genomfördes den 26-28 mars på
Scandic Lugnet i Falun.
Inledningstalare var VM-general Sven von Holst. Han berättade om Skid-VM 2015 som ska
hållas på Lugnet. Under dagarna hade vi möjlighet att se och ta del av allt Lugnetområdet
har att erbjuda.
Gästande föreläsare var Jan Svärdhagen, Kerstin Gatu, Elin Lund Jonsson, Ia Kjellsdotter,
Lars Liljegren och som avslutare Måns Möller. Dessutom hade vi flera föreläsare under
Speakers Corner.
Det var medlemmar ur mellersta kretsen som tillsammans med styrelsen skapade årets
konferens. Konferensen sponsrades och genomfördes med hjälp av Vision, Sensus och
Frösunda.
Linnea Hummel dokumenterade konferensen även i år. Dokumentationen finner du på
www.foms.se
Ett stort tack till alla som deltog i arbetet med konferensen!

Hemsidan- www.foms.se
FOMS hemsida består mestadels av information om FOMS men även en del länkar till
nätverk som vi initierat eller är aktiva inom.
Webbredaktören beslutar vilket material som ska läggas in på hemsidan.
Ola Ilstedt är Webbtekniker och Niclas Eriksson är Webbredaktör.
Nytt för året är att en sida med Tips och länkar har lagts till på hemsidan. Den kommer att
utvecklas under 2015. Bland annat så kommer Anders Appelkvist vara ansvarig för den sidan.
Nu finns även foton på styrelsemedlemmarna på hemsidan.

Forskning, utveckling och utbildningsfrågor
Nordiskt Nätverk
Styrelsen har sedan några år utbyte med övriga nordiska länder.
Under 2014 hölls en konferens i Beitostölens Helsesportcenter i Norge, www.bhss.no , den
24-25 september. Representanter från FOMS styrelsen hade hoppats kunna åka men på grund
av bristande ekonomi avvaktade vi med att åka. När vi senare upptäckte att vi skulle klara det
ekonomiskt var det ingen som hade möjlighet att åka. Arbetet med att få stöd från
Socialdepartementet har inte gett något resultat. Anders Midtsundstad och Niclas Eriksson
fortsätter arbetet med att få till ett stöd från Socialstyrelsen/departementet för arbetet med
Nordiskt Nätverk.
Under 2015 hålls Nordiskt Nätverk i Danmark. Niclas Eriksson och Peter Svensson ingår i
konferensgruppen.

Nätverksarbete
Musiknät1
Musiknät1 har även under 2014 haft en träff på den årliga Finlandskryssningen som sker i
februari då flera av banden i landet spelar. Det var 10 deltagare med på Erfarenhetsutbytet.
Samarbete sker mellan de olika musikgrupperna i landet. M1 är ett viktigt nätverk för att
dessa grupper ska kunna mötas och vidareutvecklas.
Hösten 2014 hölls ett möte i Ljungby kring ett framtida projekt för att bland annat utveckla
möjligheterna till musikutövande och att samordna musiken i landet.
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Kerstin Björsson från Musik ska byggas utav glädje, Niklas Böhme från Stora Blå
Syd/Carema och Niclas Eriksson, M1 och Kulturfabriken deltog på mötet.
Projektbeskrivning är inlämnad till Arvsfonden av Kerstin Björsson.
Teaternätverk
Teaternätverket finns men har ingen återkommande träff. Vi hoppas att nätverket kan
utvecklas vidare och få en egen årlig Nätverksträff.
Habiliteringsnätverk
Kontakter sker mellan konsulenterna inom habiliteringsverksamheten i landet.
Besök hemsidan www.fritid.n.nu
SNAFA
Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet för funktionshindrade (SNAFA) har
genomfört tre konferenser på Högskolan i Halmstad. Nätverket består idag av drygt 450
idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, specialister och forskare, fritidskonsulenter m
fl. Vårt syfte är att verka för ökad kunskap om och förståelse för anpassad fysisk aktivitet för
målgruppen barn och ungdom med funktionsnedsättningar. Vi vill verka för vetenskaplig
forskning och att utveckla nya metoder för undervisning och träning inom området. Lika
viktigt är att vi arbetar för fortbildning och erfarenhetsutbyte samt för ett nordiskt samarbete.
Målet är fortsatt utveckling av ett svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet. Nätverket
vänder sig till alla som i sitt praktiska arbete möter barn och ungdomar med
funktionsnedsättningar i idrott och hälsa, samt de som forskningsmässigt intresserar sig för
dessa frågor.
Under 2014 har SNAFA:s forsknings och arbetsgrupp diskuterat om hur idrottslärare under
sin utbildning kan få mer kunskap om målgruppen personer med funktionsnedsättning.
Bland annat har det framkommit förslag på en mer praktisk utbildning där målgruppen finns
med i aktiviteterna. Peter Svensson och Lars Kristén ska titta närmare på detta.

Motioner, remisser och opinionsarbete
Vision
Vision är en viktig samarbetspartner. Vi använder Visions lokaler i Stockholm när vi har våra
olika sammanträden och konferenser. De finns även med vid våra konferenser och ger oss
stöd i personalfrågor, gör reportage och ekonomiskt bidrag med mera. Vår kontakt på Vision i
Stockholm är Kristina Folkesson.
Makt i Media
Filmföreningen Reaktor Sydost har fått medel från Arvsfonden för att driva ett projekt som
heter Makt i Media. Makt i Media är en nyhetssajt som innehåller bland annat foto, film,
radio, webb-teve, reportage, krönikor, bloggar och recensioner. Projektet vänder sig till
personer med funktionsnedsättningar som är intresserade av olika medieformer. Makt i Media
utgår från Karlskrona och är en gratis fritidssysselsättning. Målet med projektet är att det ska
bli en nationell satsning med medskribenter runt om i Sverige. Projektet startades i mars 2013.
FOMS är med i arbetet främst genom att sprida information om projektet samt ge dem det
stöd de behöver kring frågorna om fritid för personer med funktionsnedsättning. De
medverkade även på rikskonferensen 2014 och vid Kretsträff i Älmhult under hösten.
Facebook
FOMS har en sida på Facebook. Håll gärna kontakt genom den sidan.
Facebooksidan ska under 2015 förändras utifrån de behov som framkommit från
medlemmarna.
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Kretsrapporter 2014
- Södra kretsen
Södra kretsen består av Region Skåne. Blekinge län, Hallands län, Kalmar län, Jönköpings län
och Kronobergs län.
Länsombud i Kalmar län är Marita Engstrand, Kronobergs län Yvonne Wallin – Blomqvist,
Blekinge län Pia Olsson, Jönköpings län Lisa Bergström och Region Skåne Anders
Appelqvist. Hallands län är vakant.
Medlemsantalet är 25 stycken. Två färre än förra året. Vi har alltså inte lyckats öka antalet
medlemmar, som var målet. Vi får ta nya tag 2015.
Årets aktivitet var en kretsträff på IKEA Värdshus i Älmhult den 15 och 16 oktober 2014. Det
var ett lunch till lunchmöte, som vi tycker är ett bra koncept. Vi var 12 deltagare på träffen.
På träffen diskuterade vi mycket kring hur vi ska få igång ett aktivt arbete i kretsen, hur vi ska
värva nya medlemmar och hur vi ska nå ut med information. Detta arbete får fortsätta 2015.
Vi hade också två föreläsningar. Makt i Media presenterade hur de har gått vidare med
projektet och Peter Svensson från Furuboda redogjorde för hur projektet I3 implementerats
och hur de skulle gå in i nya projekt. Alla var överens om att det var givande dagar och vi
hoppas kunna nå fler 2015.
Plan för 2015
Anordna en kretsträff under hösten 2015. Vi vill också kunna samla länsombuden en gång
under våren, vilket inte lyckades 2014.
Gun-Britt Krook
Kretsombud Södra kretsen
- Mellansvenska kretsen
Mellansvenska kretsen består av Uppland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland och
Dalarna.
Länsombud i mellansvenska kretsen är Gunilla Norberg Hälsingland, Niklas Bergdahl
Gästrikland, Kristina Viking Uppland och Göran Bertilsson Västmanland
2014 planerande och genomförde mellansvenska kretsen FOMS årliga rikskonferensen
tillsammans med styrelsen. Medlemmar i kretsen bildade en arbetsgrupp som träffades 2
gånger innan konferensen. Konferensen genomfördes 26-28 mars på Scandic Lugnet i Falun
Kretsombudet och Fomsombuden träffades 3 juni på FUB gården Tallkrogen för att planera
höstens kretsträff.
Kretsträffen genomfördes 8-9 oktober på Tallkrogen som ligger i Björklinge 2 mil norr om
Uppsala. Vi var totalt 18 personer på träffen.
FUB:s förbundsjurist Elisabet Langran föreläste om:
-Ger LSS rätt till ett gott liv?
-Intentioner och rättsläget
-Riks FUBs rapport ”Ett gott liv” samt rapporten ”fångad i fattigdom”
-Tips och verktyg för framgångsrika ansökningar.
Vi hade också besök av Lou Rehnlund som informerade om Cat walk projektet, ett
arvsfondsprojekt som nyligen har avslutats. Efter fikat var det dags för uteaktiviteter. Det
finns massor att göra runt Tallkrogen. Kvällen avslutade med middag och badtunna för
somliga. Andra passade på att umgås och utbyta erfarenheter.
Fredagen började med besök av Marwa Chebil från Fritidsforum. Marwa berättade om ett
arvsfondsprojekt som heter ”självbestämmande-inkludering-hälsa”, ett projekt där kommuner
från hela Sverige deltar.
Vi fick också en bra föreläsning och möjlighet att testa appar som kommunikations och
kognitions hjälpmedel i smartphones och surfplattor av Ulf Forsell från Comai
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Plan för 2015
Kretsombudet och Fomsombuden kommer att träffas under våren för att dra upp riktlinjer för
2015 års kretsträff. Var den kommer att förläggas är ännu inte klart men den kommer som
vanligt att genomföras under hösten.
Metha Wahlström Halse
Kretsombud, mellansvenska kretsen.
-Västra Kretsen
Västra kretsen består av Värmlands län, Västra Götalandsregionen och Örebro län.
Västra kretsen har inte haft någon Kretsträff under året. Det har gjorts försök att anordna men
det är för få deltagare som kan vara med.
Plan för 2015
Att anordna en Kretsträff. Vi jobbar vidare med det.
Vakant/styrelsen
Kretsombud västra kretsen

- Östra kretsen
Östra kretsen består av Stockholms län, Södermanlands län, Östergötland och Gotland
Östra kretsen har under 2014 inte anordnat någon Kretsträff.
Nätverket FRIHAND i Stockholm har haft en hel del verksamhet.
Nätverket består av representanter från 22 av länets kommuner. Mindre än hälften av
kommunerna har tjänstemän som samordnar funktionshindersfrågor på heltid, majoriteten har
detta ansvar som del av sin tjänst. Det innebär att möjligheten att delta aktivt i nätverksarbetet
varierar.
Nätverket har under året haft en utvärderings- och utvecklingsdag och fyra protokollförda
möten med planering och uppföljning av kurser, lägesrapporter från temagruppsarbetet,
utveckling av Fritidsnätet.se, rapporter från FOMS, FSKF, NEFA och kort information från
varje kommun som fasta punkter på dagordningen. Nätverksmötena har ibland inbjudna
gäster eller kombineras med studiebesök.
Nätverksmöten
11 februari i Älta Ishall. Information från Älta IF om konståkningslyftet för barn och unga
med funktionsnedsättning och den tillgänglighetsanpassade ishallen. 12 deltagare.
7 maj på Vision i Stockholm. Besök av Oskar Svensson från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Nätverket bidrog med en nulägesrapport och listade problemställningar
till rapporten Fokus 14 om levnadsvillkor för ungdomar med funktionsnedsättning.
14 deltagare.
28 augusti på Vision i Stockholm med möte enligt den ordinarie dagordningen. 9 deltagare.
3 november, planeringsdag inför 2015 års kursprogram på FUB-gården Tallkrogen,
Björklinge i Uppsala. Kursplaneringen kombinerades med visning av Tallkrogens
tillgänglighetsanpassade naturanläggning och information om verksamheten. 14 deltagare.
minfritid.nu – Fritidsmässa på Arena Satelliten i Sollentuna.
Den 14-15 november genomfördes den första fritidsmässan riktad till personer med
funktionsnedsättning på norra sidan av länet enligt samma koncept som den som genomförts
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2011 och 2013 på Södertörn. Mässan 2014 är ett samarbete mellan Sigtuna, Upplands Väsby,
Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro, Lidingö och Danderyds kommuner och Stockholm stad.
Under två dagar fylldes Arena Satelliten med utställare, prova-på-aktiviteter och
scenprogram. Mässan blev en stor succé och besöktes av 2000 personer.
Start av temagrupper
Nätverkets medlemmar har definierat fyra viktiga utvecklingsområden där ett fördjupat
arbetet behöver göras. Därför bildades under hösten fyra temagrupper där varje
nätverksmedlem deltar i en grupp. Temagrupperna är ”Fritidsgårdar – bro ung till vuxen”
(NEFA ansvarar för gruppen), ”Ledsagning lokalt och regionalt”, ”Förebyggande
hälsoarbete” och ”Idrott och övrigt föreningsliv”.
Temagrupperna arbetar var för sig och avrapportering sker på ordinarie nätverksmöten.
Utvärderings- och utvecklingsdag på Eriksdalsbadet
Den 28 november hölls en gemensam utvärderings- och utvecklingsdag om
teamgruppsarbetet mellan nätverket och NEFA som leddes av FSKF:s ordförande Torbjörn
Neiman. Varje temagrupp informerade om sitt arbete och fick återkoppling från övriga genom
en metod som kallas ”Vattentrappan”. Dagen avslutades med att varje temagrupp redogjorde
för sina tankar om hur arbetet ska drivas vidare under 2015. 21 deltagare var anmälda.
www.fritidsnätet.se
Fritidsnätet är en webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med
funktionsnedsättning i Stockholms län. Genom att samla ett stort fritidsutbud på en enda
webbplats blir det enklare att hitta aktiviteter som fungerar om man behöver extra stöd. I
dagsläget är 17 kommuner och Habilitering & Hälsa med i samarbetet: Botkyrka, Danderyd,
Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Nynäshamn, Sollentuna, Stockholm, Södertälje,
Tyresö, Täby, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö.
Beachparty på Dalarö
Under konceptet minfritid.nu arrangerades Beachparty på Dalarö för 3:e året i rad den 13 juni.
Arrangemanget samlar 120 ungdomar med funktionsnedsättning, föreningsliv och andra
aktörer till en prova på dag med avslutande disco på Dalarö fritidsgård. Beachpartyt är ett
populärt regionalt samarbete mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn,
Tyresö och Stockholms stad.
Plan för 2015
Ambitionen är att få till en Kretsträff under 2015.
Sanna Svidén
Kretsombud Östra kretsen
- Norra Kretsen
Norra kretsen består av Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland
Vi har inte haft någon Kretsträff i år. De långa avstånden hindrar i dagsläget oss från att få till
en Kretsträff.
Plan för 2015
Att få till en Kretsträff under 2015.
Agneta Pohjanen
Kretsombud för Norra kretsen

9

Verksamhetsplan för 2015
Anpassat utbud
Föreningen ska:
- verka för att personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar till delaktighet i
samhällets fritids- och kulturutbud.
- verka för att det finns ansvariga fritids- och kulturtjänstemän inom landsting och kommun
med kompetens om kultur, fritid och rekreation för personer med funktionsnedsättning.
- verka för att personer med funktionsnedsättning, deras intressen och behov, beaktas vid
målformulering och planering inom fritids- och kultursektorn.
- verka för att fritids- och kulturverksamhet blir en naturlig del när det gäller insatser inom
boende, skola, arbete och habilitering för personer med funktionsnedsättning.
- vara remissinstans i frågor som i första hand behandlar fritids-, kultur-, och rekreationsfrågor samt i övrigt inom området funktionsnedsättning
Personalstöd
Föreningen ska:
- verka för att utveckla fritids- och kulturpersonalens
yrkesroller, arbetssätt och tjänste- benämning inom kommuner och landsting
- verka för att underlätta nätverk och kontakter mellan föreningens medlemmar
- verka för utbildning inom fritids-, kultur- och rekreationsområdet samt kring området
funktionsnedsättning genom fortbildning för föreningens medlemmar, samt kurser och andra
utbildningar/föreläsningar ör andra personal- och yrkesgrupper
- samverka med andra yrkesgrupper inom fritids-, kultur- och rekreationsområdet samt inom
området funktionsnedsättning.
Samverkan
Föreningen ska:
- samverka med samhällets övriga fritids- och kulturorganisationer.
- samverka med olika intresseorganisationer.
- följa och bevaka utbildningar inom fritids- och kultursektorn.
- bidra till informationsspridning inom verksamhetsområdet.
- medverka i och/eller underlättar forskning av beprövade arbetssätt.
Styrelsen har ansvaret för bildandet av arbetsgrupper när frågor uppkommer som behöver en
fördjupad insats.
Styrelsen väljer representant som representerar FOMS i andra föreningar, organisationer eller
i andra sammanhang.
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Effektmål 2015
1. Utveckla och tydliggöra styrelsens uppgifter samt förankra dessa bland föreningens
medlemmar genom återredovisning och avstämning på hemsida www.foms.se och via
medlemsmail.
2. Tillskapa en rikskonferens per år
3. Tillse att varje krets skapar minst en kretsträff per år och ge stöd till genomförande
4. Fortsätta utveckla hemsidan www.foms.se samt ge stöd till detta arbete. Hemsidan ska
främst vara till för medlemmarna och de som vill ha information om FOMS.
5. Fortsätta samarbetet som påbörjats med SKL, Sveriges kommuner och Landsting och
SFK, Sveriges fritids- och kulturchefsförening med flera för att skapa varaktiga och
politiskt grundade verksamheter inom kommun och Landsting
6. Fortsätta utvecklingsarbetet med yrkesspecifika frågor tillsammans med Vision för att
tydliggöra en förändrad och komplex yrkesroll, höjning av lönenivåerna, titulaturer
samt utbildningsnivå.
7. Utveckla de strategiska frågorna ytterligare genom större aktivitet och offensivare
myndighetsbevakning/uppvaktning samt mediakontakter.
8. Fortsatt utveckling av nätverk inom kultur- och fritidssektorn för att samla kunskap
om olika metoder, aktiviteter och aktörer.
9. Fortsatt arbete med utbildningsfrågan.
10. Initiera till separata föreläsningar/konferenser för att sprida kunskap till medlemmar
och andra avseende funktionsnedsättning och fritid.
11. Skapa och bibehålla kontakten med övergripande myndigheter och
handikapporganisationer.
12. Initiera till nationella och internationella kontakter inom kultur- och fritidsområdet.
13. Ta del av och initiera till samarbete kring forskning och kunskaper inom aktuellt
arbetsområde.
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