
Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 
 
Ordförande    Åse Magnusson 
Ledamot, vice ordförande  Peter Svensson  
Ledamot, kassör  Per-Erik Bodin 
Ledamot, sekreterare  Peter Holmström 
Ledamot   Anneli Karlsson 
Ledamot   Vakant 
Kretsombud mellersta/norra Metha Wahlström Halse 
Kretsombud södra kretsen  Vakant 
 
Sammanträden: Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. 1 fysiskt 

möte och 4 digitala möten via Teams 
Årsmöte: Årsmötet genomfördes digitalt 1 juni 2020 
Medlemssekreterare: Peter Holmström 
Webbtekniker: Ola Illstedt 
 
Representant från Foms i; 
Snafa   Peter Svensson 
M1 nätverk   Vakant   
 

Medlemsredovisning 
 
Vid årsskiftet 2020/2021 hade FOMS 219 medlemmar. 
 

Rikskonferens 
 

Rikskonferens med temat Kultur-Delaktighet-Hälsa var planerad att genomföras 25-27 mars 
på Sjöhistoriska museet i Stockholm. På grund av pandemin covid -19 fick konferensen 
ställas in. 
 

Projekt 
 
FOMS har inga pågående projekt men hjälper gärna till att stötta vid uppstart och sprida 
konceptet Kompiskortet i regioner och kommuner. 
 



Kretsrapporter 

Mellansvenska och norra kretsen 
 
Mellansvenska/norra kretsen består av Uppland, Västmanland, Gästrikland, Hälsingland, 
Dalarna, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. 
 
2020 hade vi planerat en kretsträff i Umeå under hösten. På grund av pandemin gick den 
inte att genomföra.  
Det finns länsombud i alla regioner. 
 
 
Västerbotten      Anneli Karlsson 
Jämtland                                    Svenne Klingemyr/Anders Edström 
Västernorrland                         Malin Dahlberg 
Hälsingland                               Gunilla Norberg 
Gästrikland                                Niklas Bergdahl 
Dalarna                                      Metha W-Halse 
Västmanland                             Annette Smalsjö 
Uppsala                 Kristina Viking 
Norrbotten                                Terese Lindbäck 
 
 
Planen för 2021 är att när möjligheter åter ges bjuda in till en kretsträff i Umeå.  
Kretsombudet och länsombuden träffas under tidig höst via länk för att bedöma om det går 
att genomföra en kretsträff under hösten  
 
Metha Wahlström Halse 
Kretsombud, mellansvenska/norra kretsen. 
 

 

Södra Kretsen 
 
Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Gotland, 
Östergötland, Västra Götaland, Södermanland, Örebro, Stockholm och Värmland.  
 
Ingen kretskonferens genomfördes på grund av det rådande läget med pandemin Covid-19 
 
Kretsen saknar tyvärr fortfarande en hel del läns ombud. Att vara ombud är både givande 
och intressant. Sprida och informera om FOMS/nätverk/ha erfarenhetsutbyte/få och ge 
förslag, tips och idéer inom fritidsfrågor för personer med funktionsnedsättning. 
Det saknas också ett kretsombud som har ett lite mer övergripande ansvar. Kretsombudet 
deltager också i möjligaste mån på styrelsemöten, dock utan rösträtt. 



 
Skåne  Anders Appelqvist                                                                                                                                              
Blekinge                                                                                                                                                                             
Kalmar   
Kronoberg  Yvonne Wallin-Blomqvist                                                                                                                 
Jönköping   Anne Sundberg                                                                                                                                    
Halland   Jenny Carlsson 
Kretsombud   
 

 

Na tverk 

Nordiskt nätverk  
  
2020 hade Nordiska nätverk ingen sammankomst på grund av den rådande pandemin. När 
nästa träff blir är inte planerat. 
 
Nätverksgruppen består av Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland. 
Under senaste nätverksträffen på Island beslutades att hålla nätverksträffarna vart annat år 
och på platser i var land dit det är enkelt att ta sig från alla nordiska länder då vi alla är 
organisationer med begränsad ekonomi som gör att vi har svårt att bekosta långa resor och 
uppehälle. 
Nätverket känns viktigt för vårt gemensamma utvecklingsarbete men vi behöver se över 
formerna för att kunna arbeta optimalt. 
 

M1 
Ingen M1-träff har hållits under året. När nästa träff blir är inte planerat. 
 

Samarbete, kontakter 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
Myndigheten för delaktighet 
Under året har vi haft en hel del kontakt och utbyte med MFD. Deras regeringsuppdrag var 
att göra en nationell kartläggning av fritid och fritidshjälpmedel hos personer med 
funktionsnedsättning. Den kartläggningen, Aktiv fritid har sedan vi i styrelsen först fått ta del 
av och lämna synpunkter. MFD har också tagit hjälp av personer från FOMS för att göra 
några djup interjuver av vad kommuner har behöver ha för stöd föra att främja en aktiv 
fritid. MDF nästa regeringsuppdrag är att göra ett stödmaterial till alla kommuner. Många av 
våra medlemmar var också med i deras enkätundersökning om konsekvenserna för barn och 
unga under pandemin. 
 



 

Medis 5 
Vi har en bra kontakt och samarbete med Medis 5. Vårt fysiska styrelsemöte hade vi i deras 
lokaler. Medis 5 blev beviljade Arvsfondsprojektet  ”Baby, It´s could outside” och där 
kommer FOMS vara behjälpliga med spridningen via sitt medlemsregister.  
 

Parahandbollen 
Parahandbollen blev också beviljade ett Arvsfondprojekt där FOMS ska vara en partner i 
projektet att via sitt medlemsregister sprida information om projektet. 
Medlemmarna i FOMS har en oftast en anställning inom kommun och region som har en 
nära koppling till målgruppen fritid och idrottsaktiviteter. 
Projekt har i sin budget också angivet att delta i FOMS Rikskonferenser för att möte och 
presentar projekt och projektresultat 
 

Vision 
Vision är en viktig samarbetspartner. När vi har vi har vår Rikskonferens i Stockholm har vi 
haft god tillgång till deras lokaler. Samma när vi tidigare haft styrelsemöten.  
Från Vision får FOMS även ekonomiskt bidrag varje år. 
 

Facebook 
FOMS har en sida på Facebook. Håll gärna kontakt genom den sidan. 
 

FOMS hemsida 
Består av information om FOMS. Vi lägger också in det som händer under året i form av 
föreläsningar och inbjudningar. FOMS har också en e-postlista som man kan ansluta sig till. 
Där har man möjlighet att berätta goda erfarenheter, informera om arrangemang, ställa 
frågor, få tips, idéer och förslag från övriga medlemmar. E-posten används är mycket 
uppskattad och används väl. 
Medlemmar kan lägga in eget material. Det skickas till anders.appelqvist@kristianstad.se 
 

mailto:anders.appelqvist@kristianstad.se

