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Protokoll RG styrelsemöte 2021-12-06 
 
 
 
Närvarande styrelsen:  
Thomas Dahlgren (TD), ordförande, Katarina Braunerhjelm (KB), Robert Wallin (RW) och 
Richard Norén (RN), Eleonor Lindström Eriksson (EE) 
 
Frånvarande styrelsen: 
Linda Lantz (LL) 
 
Närvarande verksamheten:  
Veronika Lyckow (VL) 
Stefan Vegeborn (SV) 
 
Tid och Plats: Kl.17.00-22.00 via Teams  
 

 

1. Mötets öppnande     
1.1 Val av ordförande 

Mötet beslutade att välja TD till ordförande. 
 

1.2 Val av protokollförare 
Mötet beslutade att välja RW till protokollförare. 
 

1.3 Val av justerare 
Mötet beslutade att välja KB till justerare. 

 
2. Fastställande av föredragningslistan 

Godkändes utan tillägg. 
 

3. Föregående mötesprotokoll. 
Justerat och lagt till handlingarna. 

   
3.1 Disability Rights Defenders  

DRD Sverige jobbar med mycket stämningar. Motto ”Med lagen som verktyg” 
försöker hjälpa och försvara funktionshindrade rättigheter.  Stödmedlemskap 
3000:-/år. Funktionsrätt Sverige är medlem så RG är alltså indirekt redan 
medlem. 
 
Beslut: Styrelsen beslutade att gå med som stödmedlemmar hos DRD. VL pratar 
med KICK redaktionen om DRD för eventuellt reportage.  
Förslag: att på Hjultorget ordna debatt med DO och DRD. RW tar upp det med 
projektgruppen för RGAR. 

 
3.2 Arvsfrågan  

Förtydligande om placeringspolicy: 
Föreningens kapital ska placeras i räntefonder och aktieindexfonder med en mix 
50/50. Fonder ska väljas med fokus låga avgifter och bred placering, exempelvis 
globalfonder eller motsvarande. 
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Arvspengarna som föreningen fått för uppsökande verksamhet ska placeras med 
lika fördelning men hållas separat i en egen depå för att särskiljas från 
föreningens övriga kapital. 
Beslut: SV uppdras att placera föreningens förvaltade kapital enligt ovan. 
 

3.3 RG 40 år! 
LL är sammankallande för festkommittén där även RW, VL, Anette Bohm, Annelie 
Olausson ingår. LL pratar även med John Högberg.  
 
Tidigare beslut ligger fast: En budget på 40 000 kr beviljas för firandet. Målet är 
att RG:s samarbetspartners bidrar så mycket som möjligt. Detta undersökas av 
projektgruppen.  
 

4 Rapporter       
4.1 Rapport från verksamhetschefen 

Föredraget av VL, med dialog inom styrelsen. 
 

4.2 Ekonomisk rapport  
4.2.1 Prognos 2021 (information) 

SV föredrog det förväntade utfallet för 2021 med stöd av utskickad 
rapport. Underskottet för 2021 väntas bli ca 650 tkr.  

    
4.2.2    Budgetarbete 2022   

Beslut: 

• Styrelsen godkänner det förslag på budget som framlagts. För 
2022 uppskattas föreningen drivas med underskott vilket avses 
täckas med föreningens egna medel. 

 

• För 2022 framlades en budget med underskott om 245 tkr. 
Därutöver har vi nu strax innan detta styrelsemöte fått besked om 
sänkt landstingsbidrag gör hälsofrämjande verksamhet med 1,1 
Mkr för Bosön, vilket skulle innebära ett underskott om 1,345 Mkr 
för 2022. En utredningsgrupp ”budgetbesparing” tillsätts. Deltagare 
TD + RN + VL + SV, VL sammankallande. Uppdrag: Ta fram ett 
antal scenarier för att förbättra ekonomin i föreningen.  

 
 

4.3  Rapport från ordförande. 
Inget att rapportera. 
    

4.4  Rapport från ledamöters ansvarsområden  (information) 
 (ca 15 min) 
4.4.1 Funktionsrätt Sverige 

• Kanslichefsmöten (VC): Ett möte genomfört som VL inte kunde delta 
på. Inget att rapportera. 

• Ordförandemöten (TD): Påbörjat lobbyarbete inför valet 2022. 
 

Övriga nätverk inom Funktionsrätt Sverige: 

• Arbete och tryggad försörjning (RN) Inget att rapportera. 

• Barn, familj och fungerande utbildning (LL) Inget att rapportera. 

• Inkluderande samhällsstyrning (KB): Reformerad arbetsförmedling 
kommer leda till sämre stöd för funktionshindrade att söka jobb. 
Oppositionen och regeringen har ett förslag där man vill höja 
sjukersättningen men samtidigt finns förslag på nytt jobbskatteavdrag. 
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Förslaget innebär att personer med sjukersättning betalar mer i skatt 
än andra med samma inkomst”. (Funkisskatt-1800:-/år). 
. 

• Jämlik hälsa och vård efter behov (EE) Frågeställningar kring hur 
vården ska utvecklas för funktionshindrade. EE har inte haft möjlighet 
att delta dagtid på seminarier.  
 

 
4.5  Övriga rapporter  

Inget att rapportera.    
  

5 Inkomna skrivelser      
Inga inkomna skrivelser.    
 

6 Långsiktiga mål (beslutspunkt) 
Målen 2021-2023: 

• Se till att fler personer får ta del av metoden Aktiv Rehabilitering genom 
samarbeten med andra organisationer.  

• Utveckla verksamheten genom externt finansierade projekt. 

• Öka antalet personer som deltar i RG:s verksamhet.  
• Utveckla ett nära samarbete med de enheter som blir beslutade för Nationell 

Högspecialiserad Vård (NHV) där RG ses som en naturlig del av vårdkedjan. 
 
Beslut:  De långsiktiga målen för 2021-2023 ligger kvar.  

• LL får i uppdrag att se över det första målet, att fler personer ska få ta del av 
metoden AR genom samarbeten, och se om vi kan göra det till ett SMART 
mål. 

• VC får i uppdrag att kvantifiera det tredje målet, att öka antalet personer som 
deltar i RG:s verksamhet.  

 
 

7 Se föreningen på ett ”blankt papper” 
Beslut:  Punkten utgår  
 

8 Övriga frågor 
Beslutspunkt: Ändra kvartal för beslut om långsiktiga mål till Q1. Då ligger det mer i 
linje med hur vi arbetar med målen i verksamheten och även i hur vi jobbar med 
verksamhetsplanen för kommande år. 
Beslut:  Styrelsen beslöt att ändra kvartal för beslut om långsiktiga mål till Q1. 
 
Beslutspunkt: Årsmöte 2022.  
Förslag: Intro är vecka 14. Om vi ska ha årsmötet kopplat till Intro är förslaget att 
lägga årsmötet lördagen den 9 april på Bosön. Styrelsen kan delta i aktiviteter på 
Intro innan årsmötet startar och ledare/deltagare som vill och hinner kan delta på 
årsmötet. Mötet/styrelsen kommer inte delta på Introkursens avslutningsmiddag. 
Däremot kan gemensamt mingel före middagen ordnas om det önskas. 
Beslut:  Styrelsen beslöt att lägga årsmötet lördagen den 9 april på Bosön. VL 
återkommer med förslag på tid.  
 

9 Kommande möten  
2022-02-19 kl 09.00-12.00 Fysiskt i Stockholm. OBS! Uppdaterat datum 
2022-04-09 Årsmöte, Bosön, tid beslutas senare 
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10 Mötets avslutande 
TD tackade för ett bra möte. 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Dahlgren   Katarina Braunerhjelm  
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Robert Wallin 
Sekreterare 
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