
FOMS RIKSKONFERENS 
20-22 MARS 2019 

STOCKHOLM 
 

Konferenslokal 

ABBA THE MUSEUM 

In s p i ra t io n  fö r  hå l l ba r f r i t i d  
En  konfe rens  o m p ro jek t  so m kan  v i sa  
vägen  fö r  f o r t s a t t  b ra  ve rksa mh e t .                         
Gu idn ing  på  Vasa musee t  med  fö re l ä sn ing  
o m de ras  t i l l g äng l ighe t sa rbe te  so m ge r  
r inga r  på  va t tn e t  f ö r  f o r t s a t t a  besök .  

FOMS är en rikstäckande ideell yrkes-och 
intresseföreningen som har till syfte att 
stödja och inspirera tjänstepersoner och 
andra yrkesgrupper med intresse för        
fritids-, rekreations-och kulturfrågor för 
personer med funktionsnedsättning. 

Anmälan till konferensen görs på www.foms.se/anmalan 



 

Program onsdag 20 mars 
  
 

11.00 Incheckning ABBA the Museum             
 Museet öppnar klockan 10.00 för de som är intresserade att gå in.                              
 Rabatterat inträde för FOMS medlemmar.                                                                 
 Djurgårdsvägen 68   
 www.abbathemuseum.se 
 
 

12.15  FOMS ordförande hälsar välkommen 
 Museet berättar om sin verksamhet. 
 

 
12.30 Lunch 
  

 
13.30 Parasport Sverige & Sveriges Paralympiska kommitté 
 - Start Your Impossible Camp 
 - Vinnovararapporten – Möjlighet och hinder för fysisk aktivitet för   
 personer med funktionsnedsättning  
 - Special Olympics World games och Special Olympics Sverige 
 

 
14.45 Promenad till Vasamuseum 
   

 
15.00 Vasamuseum 
  Vi inleder med fika i restaurangen. Därefter guidning i grupper som 
 sedan avslutas med information från Vasas pedagog som berättar 
 om deras tillgänglighetsarbete.                                                                            
 Beräknas sluta klockan 17.30. 
 

19.30 Middag på Pop House Hotel 
 Middag och god gemenskap och vi bjuds på en härlig kavalkad av lokala 
 artister från bland annat Arvsfondens projekt Startist. 

 
 Deltagande vid middagen görs på din anmälan till konferensen. 



 

 Program torsdag 21 mars 
     

 

08.30   FOMS årsmöte 
   

 
09.30 Postkodsstiftelsen        
 Presentation av Postkodsstiftelsen  
  
 Svenska Handbollsförbundet - Handboll för alla  
 Alla oavsett funktionsnedsättning ska kunna ha en aktiv och                              
 hälsosam livsstil. Genom att utveckla parasporten kan den på sikt 
 bli en del av det vardagliga arbetet hos landets idrottsföreningar.                              
 Vi får höra om projektet, utbildningsprogram och visioner framåt. 
  
 Funkisglädje - Funkisfestivalen                                                                                                 
 Funkisglädje är en ideell föreningen som arbetar för att personer med  
 funktionsnedsättning ska få deltaga i roliga och meningsfulla aktiviteter  
 inom kultur och fritid. Projektet Funkisfestivalen är en rikstäckande                     
 melodifestival för personer med kognitiv och neuropsykiatrisk                                       
 funktionsnedsättning inom LSS.                                                                                   
 Vi blir även bjudna på smakprov från scenen. 
  
 Fruktstund under förmiddagen 
           
  

12.00 Lunch 
 

 
13.00 Drömfonden ATG  
 För att samla ATGs samtliga engagemang och sponsorer skapades 2017  
 ATG Drömfond. Grundidén är att finansiera projekt för gemenskap och hälsa 
 genom idrott. Projekt som sökt till ATG Drömfond har varit mångfacetterade 
 och handlat om både mångfald, integration och jämställdhet. 
 Presentation av finalisterna för Drömprojektet 2018. 
 

  
14.00- Allmänna Arvsfonden 
16.45 - Presentation av Arvsfonden 
 - Narva Boxningsklubb- vårdkompletterande boxningsträning för Parkinsonsjuka 
 - Uppsalas Allmänna konståkningsklubb - barn och unga på is oavsett  
 funktionsvariation 
 - Konferensguiden och KulturBYRÅkrterna - konferenser, projekt, nätverk  
 och arrangemang 
  
 Kaffepaus under eftermiddagen 
 

17.00 Medis5 
 Medis5 avrundar dagen med ett inslag där vi alla blir delaktiga. 
 

 
18.00 Avslutning och fri kväll 



 

Program fredag 22 mars 
         
   

 08.30  FOMS blickar framåt 
   
  LSS-utredningen 
 
 
 09.30  Projekt FUB-RFSU  
 Relationer som funkar 
 FUB i Uppsala län planerar ett arvsfondsprojekt för att förbättra                           
 möjligheterna för personer med intellektuella funktionsnedsättningar  
 att skapa, utveckla och vårda nära relationer. Digitala mötesplatser för hur  
 man kan göra olika verksamheter så bra som möjligt kring nära relationer,  
 dejting och möten. Där är då fritidsverksamheterna centrala. 
  
 Fruktstund under förmiddagen 
  

10.20 Anna Bergholtz  
 Blind, ett annat sätt att se 
 Anna Bergholtz, känd från media och som Sveriges första blinda filmrecensent,   
 tar oss med på sin livsresa. En mycket inspirerande föreläsning om att   
 övervinna samhällets hinder, otillgänglighet och människors fördomar,   
 men också ens egna inre hinder.  
  
 Anna har många strängar på sin lyra- journalist, socialpedagog, diplomerad 
 coach och barnboksförfattare. Nominerats till Svensk hjälte i kategorin Förebilder  
 och vunnit pris för sin förmåga att inkludera människor med funktionsnedsättning  
 i samhället. Hon är nu också aktuell med den uppmärksammade    
 podden ”I mörkret med”. 

 
 
12.15  Avslutning 
 
  

 
 

 

FOMS styrelse tackar för 
ditt deltagande! 

 
Välkommen åter! 



 

Praktisk information 

 

Anmälan senast 28 februari 2019 
3 dagars konferens 4400 kr 
 
Om du väljer 1 eller 2 dagars konferens är kostnaden 2200kr/dag. 
 
Konferenspriserna är exklusive boende. 
 
Måltider som ingår 
Dag 1 Lunch/fika/middag 
Dag 2 Frukt/lunch/Kaffe & kaka 
Dag 3 Frukt 
 
 
Glöm inte att meddela vid anmälan om du deltar vid middagen                      
på Pop House Hotel. Middagen ingår i priset.  
 
 
Anmälan görs på:  
www.foms.se/anmalan 
 
Företaget Dinkurs.se skickar faktura på den mailadress som                    
uppgetts vid anmälan. 
 
Fakturan ska vara betald senast 11 mars. 
 
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. 
 
Vi ber er vara sparsamma med dofter på grund av allergier. 
 
Konferensansvarig: 
Peter Svensson 
peter.svensson@ifkkristianstad.se 
 
Årets FOMS-konferens erbjuder inga boendealternativ utan man bokar 
själv det hotellet som man önskar.  
 
Konferansen hålls på ABBA museum och vill man bo i anslutningen till det 
så är det Pop House hotel. 
 
 
 
 
 
 


