
FOMS  

1 8 - 2 0  M A R S  
2 0 1 5   

RIKSKONFERENS 2015 
PÅ VISION I STOCKHOLM 

Möj l i ghe t  t i l l  Ve rk l i ghe t !  

Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28  
i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och  
rekreation för personer med funktionsnedsättning.  
Många aktuella och intressanta föreläsare finns på 
programmet.  
  

I samverkan med: 

Anmälan till konferensen görs på www.foms.se/anmala n 
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Program onsdag 18 mars 
  
 

11.00 Välkommen till Stockholm!  
 Registrering och lättlunch med Wraps. 
 
12.00  Invigning av konferensen  
 Veronica Karlsson- VISIONS ordförande   
 Niclas Eriksson- FOMS ordförande  
 Eliz Lindström- Moderator 
 
12.30 Unika  
 Kulturinslag från Unika som bedriver Daglig verksamhet på flera ställen i  
 Stockholm.  
 
13.00- Varför just jag? 
16.00 Olof Risberg är psykolog och har arbetat inom barnpsykiatri, socialtjänst,  
 habilitering, skola, ungdomsvård, polisen och de senaste 15 åren inom  
 Rädda Barnen.  
 Han har även arbetat internationellt i bland annat Estland kring autism och  
 hur viktigt det är med struktur kring ett barn vars inre är lynnigt kaotiskt.  
 Olof har också skrivit boken ”Vem vill vara ihop med mig då?”, om  
 behandling av sexuella övergrepp och utvecklingsstörning. 
 
16.15  FOMS årsmöte  
  Alla är välkomna att vara med på årsmötet. Kom och ge dina synpunkter  
  om hur FOMS ska arbeta under 2015. Det är mycket olika saker på gång i  
 föreningen så kom och va med och påverka. 
 
19.00 Middag på Marion´s Gatro Dinner  
  God mat, bowling och gemenskap på Marion´s Gastro Dinner,  
 Kungsgatan 37.  



Sida 3  

 
Program torsdag 19 mars 

     

Möjlighet till verklighet!- fokus på delaktighet,  
självbestämmande och relationer! 

 
  En seminariedag som arrangeras av FOMS och Nätverket för  
  funktionshindersfrågor i Stockholms län. 
 
  Moderator för dagen: Ann Epstein, utbildare, föreläsare och mamma till en  
  dotter med funktionsnedsättning.  
 
08.30  FN-konventionen  

 Hur lever Sverige upp till FN-konventionen för personer med  
 funktionsnedsättning? 
 Annika Åkerberg, IURIS HUMANI Human Rights Consulting  

  
09.20 ”Lätt och Rätt för Alla”  
 FN-konventionen i praktiken i Kultur- och fritidsförvaltningen, Haninge kommun. 
 Ann-Britt Öhrstig, tillgänglighetsstrateg 
 Hans Ledstedt, verksamhetschef 
           
10.00 Fika  
 
10.20  Självbestämmande, inkludering och hälsa   
 Sveriges största projekt för ungdomar med funktionsnedsättning i öppen  
 verksamhet. 
 Fredrik Thelander, Fritidsforum 
 
11.10  Betydelsen av kompisar och öppna mötesplatser  
 Identitetsbildning, social interaktion och skapande av mening. 
 Maud Ihrskog, Borås Högskola 
  
12.00 Lunch på Golden Hits  
 
13.30 ”Om någon frågar så tycker vi”   
 Botkyrkas ungdomsråd som består av ungdomar med intellektuell  
 funktionsnedsättning. 
 Sebastian Flygar, projektledare ABF Botkyrka-Salem 
 
14.00 LSS 20 år  
 Vem bryr sig om LSS värdegrund idag? 
 Barbro Lewin, Centrum för forskning om funktionshinder, forskande pensionär 
  
 Kaffepaus är inkluderad i detta pass. 
 
15:45- Sammanfattning och vad händer sen?  
16:00 Ann Epstein och Barbro Lewin  
 
18.00 Spontan utekväll  
 Vi träffas vid Visions entré och bestämmer vad vi ska göra. 
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FOMS, är en rikstäckande ideell yrkes– och intresseförening som har till syfte att stödja  
tjänstemän och andra med intresse för fritids-, kultur- och rekreationsfrågor för personer 
med funktionsnedsättning.  
För mer information: www.foms.se  

 
Program fredag 20 mars 

         
 

08.30  Speakers Corner  
 Har du någon verksamhet som du vill berätta om under max 10 minuter på  
 Speakers Corner? Meddela detta i anmälan.  
 

09.30  Open Space  
 Hur långt har vi kommit sedan förra rikskonferensens Open Space?  
 Vi sammanfattar arbetet.  
 
10.00 Fika  
 
10.30  Den hjulbente äventyraren  
 Aron Andersson 
 När Aron var 9 år gammal opererades han för cancer och hamnade i rullstol.  
 Han tog tidigt ett beslut att inte låta rullstolen stoppa honom utan att istället se  
 vilka möjligheter den kunde ge honom.  
 Sedan det beslutet har Aron bland annat varit med på fyra Paralympics i tre  
 olika sporter, han har åkt Vasaloppet sittandes, cyklat armcykel till Paris och  
 som första person någonsin i rullstol bestigit Kebnekaise.  
 Förutom att idrotta och hitta på nya äventyr är Aron en mycket populär  
 föreläsare och är även engagerad som ambassadör för Barncancerfonden.   
 
13.00 Avslutning   
 
  

 
 
 

FOMS styrelse  
tackar för ditt deltagande! 
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Praktisk information 

 
Konferenskostnad:  
3 dagar 3.200 kr 
2 dagar 2.700 kr 
1 dag 1.500 kr 
 
Priserna är inklusive lunch och fika. 
 
Priserna är exklusive boende. Förslag på  
boende finns här bredvid. 
 
Glöm inte att meddela på anmälningssidan 
om du deltar vid middagen på Marions  
Gastro Dinner. Middagen ingår i priset.  
 
Konferensbetalning: 
OBS! Konferensbetalning sker via Bankgiro.  
Företaget Dinkurs.se skickar faktura på den 
mailadress som uppgetts vid anmälan.   
 
Anmälan görs på:  
www.foms.se/anmalan 
 
OBS! Anmälan är bindande, men kan  
överlåtas till annan person. 
 
Konferensansvarig: 
Niclas Eriksson  
ordforande@foms.se 
Telefon:  0733-739537 
 
Frågor angående anmälan: 
Helen Rönnblom 
helen.ronnblom@skelleftea.se 
Telefon: 070-3970095  
 
Frågor angående tillgänglighet: 
Sanna Svidén  
susanna.sviden@tyreso.se 
Telefon:  0704-889103 
 
Allergi: 
Var sparsamma med dofter. 
 
Utställning: 
Om du vill visa upp/berätta om din  
verksamhet så kontakta konferensansvarig. 
 
 

 
Förslag på prisvärt boende i Stockholm. 
 
Hotell: 
Kungsbron Hotell 
Västra Järnvägsgatan 17 
111 63 Stockholm 
Ett modernt Budgethotell i Stockholm 
 
Besök www.kungsbronhotel.se 
 
Telefon: 08-6542800 

                 
   

 
  
Vandrarhem:  
AF Chapman,  
Telefon:  08-463 22 66 

  
 
2kronor i Gamla Stan   
Telefon:  08-229 230 

 
 
 
 
 
 

 

OBSERVERA! 
 

Sista anmälningsdag:  
27 februari 2015    

 

Välkommen med anmälan! 


