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Protokoll från Landsmötet den 2021-10-29 som genomfördes digitalt med
hjälp av Zoom.
§ 1 Landsmötets öppnande.
Ordföranden inledde landsmötet med att säga några minnesord med
anledning av Vilhelm Ekenstens bortgång:
”Alla som samlats här i dag kände Vilhelm och många av oss var nära vänner till honom. Hans bortgång har drabbat oss alla med sorg och stor saknad.
Var och en av oss kommer att minnas honom på sitt sätt. Men alla kommer
vi att minnas honom med tacksamhet för vad han gjort för att förbättra villkoren för personer med funktionsnedsättningar. Uppräkningen av hans insatser kan göras lång. Men det är två saker av allt det Vilhelm gjort som
känns särskilt viktiga att framhålla.
Vilhelm etablerade det relativa handikappbegreppet som alla här känner
till. Det kom att innebära ett paradigmskifte när det gällde funktionshindrades villkor. Som gjorde dessa till en politisk fråga och en fråga om nödvändigheten av samhällsförändringar.
Den andra frågan jag tänker på är all den kraft och energi han lade ner på
att driva igenom rätten till personlig assistans och initiativet till bildandet
av Intressegruppen för Assistansberättigade som gav personlig assistans en
tydlig och välformulerad röst som politiken måste förhålla sig till”.
Landsmötet höll därefter en tyst minut till minne av Vilhelm.
Ordföranden fortsatte inledningen av landsmötet med att påpeka att det i år
är 20 år sedan FöR bildades. Det är en lång tid!
Under den tiden har det skett stora förändringar av samhället.
2001 i början av millenniet fanns det en optimism, en förhoppning om en
nystart och om ett jämlikare och rättvisare samhälle.
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Vi hade fått FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Assistansreformen var etablerad och hade radikalt förändrat livsvillkoren
för många av oss.
Framtiden såg generellt sett ljus ut även om hoten mot reformen redan blivit
märkbara. Det var således en tid som präglades av framtidsförhoppningar när
FÖR bildades.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och assistansreformen var, som vi uppfattade det, uttryck för ett förändrat och handlingsinriktat politiskt förhållningssätt till funktionshindrades villkor i samhället.
Men utvecklingen kom att gå åt ett annat håll. Varför? Och vilka krafter var pådrivande? Eller handlar det bara om bristen på politisk vilja?
Istället för att ta aktiv del i och engagera oss i ett fortsatt reformarbete mot ett
jämlikare samhälle har vi fått använda våra krafter till att försvara de reformer
som tillkommit sedan 70, 80-talet.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det blivit 20 år av försvarskamp.
Dagens seminarium kommer att ha fokus på denna verklighet som så många
gånger tidigare.
Därefter förklarades Landsmötet för öppnat.
§2

Fastställande av röstlängd
Landsmötet fastställde röstlängden till 11 röstberättigade personer samt två
solidaritetsmedlemmar.

§3

Val av två justerare.
Till justerare valdes Mai Almén och Ulf Nilsson

§4

Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Mai Almén och Ulf Nilsson

§5

Fråga om landsmötets stadgeenliga utlysande
Landsmötet beslutade att Landsmötet varit utlyst i enlighet med stadgarna.

§6

Antagande av dag- och arbetsordning
Föreslagen dag- och arbetsordning antogs av Landsmötet med ändring av
§21 som delades i 21 a val av ordförande och 21 b val av övriga ledamöter.
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§7

Val av presidium
Till ordförande för Landsmötet valdes Wenche Willumsen och till
sekreterare valdes Karin Westlund.

§8

Val av beredande utskott i förekommande fall
Inget beredande utskott tillsattes

§ 9 Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen
Landsmötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sju inklusive
ordföranden,
§ 10 Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen
Landsmötet beslutade att antalet ledamöter i valberedningen skall bestå av
tre personer.
§ 11 Kandidatnominering till de val som landsmötet skall företaga
Valberedningen presenterade sitt förslag. Inga kandidater utöver
valberedningens förslag. Fem ledamöter till styrelsen, ordförande samt fyra
ledamöter varav 1 fyllnadsval. Val av två revisorer.
§ 12 Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2020
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen rubrik för rubrik.
Landsmötet beslutade, att godkänna 2020 års verksamhetsberättelse och
lägga den till handlingarna.
§ 13 Förbundsstyrelsens räkenskapsberättelse för 2020
Balansräkning och Resultaträkning för 2020 genomgicks och lades till
handlingarna
§ 14 Revisorns berättelse angående deras granskning av Förbundsstyrelsen
förvaltning och räkenskaper för 2020
Ordföranden läste upp revisionsberättelsen som lades till handlingarna.
.
§ 15 Fastställande av balansräkning och resultaträkning för 2021
Landsmötet fastställde resultat- och balansräkning för 2021
§ 16 Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
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Landsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag att bevilja
förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2020
§ 17 Beslut om medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår 2022
Landsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till oförändrat 200
kronor/år med möjlighet att frivilligt betala ett högre belopp.
§ 18 Behandling av i tid inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
§ 19 Fastställande av verksamhetsprogram för nästkommande
verksamhetsår
Lars Hagström föredrar förslag till verksamhetsprogram.
FÖR ska vara en ideologisk och politisk röst som lyfter fram villkoren för
personer med funktionsnedsättningar i dagens samhälle.
Vi ska delta i samhällsdebatten med våra värderingar och kunskaper.
Vi ska vara konstruktiva och konkreta i vår kritik och i våra förslag.
När landsmötet tar ställning till detta verksamhetsprogram, som avser
innevarande år 2021, befinner vi oss redan i slutet av oktober. Styrelsens
förslag inriktas därför på de intressepolitiska sakområden; både de vi för
närvarande arbetar med i närtid och de som ligger framför oss.
Verksamhetsprogrammet är därför kortfattat, men ger ändå utrymme för
diskussion om verksamhetens inriktning.
Aktiviteter hösten 2021.
Agerande inför valet 2022
Den övergripande inriktningen för vårt valarbete ska vara att konsekvent
ställa krav på politiska reformer som tar de funktionshinder politiska målen
om jämlikhet och full delaktighet på allvar.
Viktiga områden att fokusera på är ekonomisk jämlikhet, personlig service
och personlig assistans, tillgänglighet, hjälpmedel sant transporter/resor.
Arbetssätt: Få in vårt budskap i media samt bearbeta respektive partiers talespersoner för olika sakområden.
Utveckla arbetsformer och organisation med inriktning på:
Medlemsinformation
Medlemsrekrytering

5(6)

Involvera fler medlemmar i FöRs arbete.
Vara öppna för nya arbets- och verksamhetsformer
Landsmötet diskuterade förslaget till verksamhetsprogram. Under
diskussionen framkom synpunkter på att FöR i något sammanhang borde
väcka frågan om att även funktionshindrade blev offer för förintelsen i syfte
att varna för att detta inte upprepas.
Landsmötet fastställde förslaget till verksamhetsprogram med tillägg att den
väckta frågan överlämnades till styrelsen.
§ 20 Fastställande av budget för nästkommande verksamhetsår
Landsmötet diskuterade förslag till budget för 2021.
Landsmötet beslutade att fastställa förslag till budget för 2021
§ 21 Val av ledamöter till förbundsstyrelsen.
Valberedningen föredrog sina förslag:
a) Omval av ordförande Lars Hagström för en tid av 2 år
b) Omval av ledamöterna Karin Westlund, Stefan Sundqvist och Lars
Lundström för en tid av två år,
Nyval, fyllnadsval Rasmus Isaksson för en tid av 1 år.
Birgitta Andersson ger en presentation av Rasmus Isaksson,
Landsmötet beslutade enhälligt att till ordförande för en tid av två år omvälja
Lars Hagström, att för en tid av två år omvälja ledamöterna Karin Westlund,
Stefan Sundqvist och Lars Lundström, att för en tid av ett år välja Rasmus
Isaksson, fyllnadsval.
§ 22 Val av revisor och revisorssuppleant.
Valberedningen redogjorde för sina förslag och Landsmötet valde enhälligt
Leif Jonsson. till revisor för ett år, omval.
Britt Jacobsson till revisorssuppleant för ett år, omval.
§ 23 Val av valberedning och sammankallande.
Landsmötet valde enhälligt Birgitta Andersson, Wenche Willumsen och
Pelle Kölhed till valberedning för en tid av ett år. Birgitta Andersson utsågs
till sammankallande.
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§ 24 Avslutning
Ordföranden Lars Hagström tackade för förtroendet att få leda ”denna fina
förening” och tackade alla för ett väl genomfört landsmöte.

Karin Westlund
sekreterare

Mai Almén
justerare

Ulf Nilsson
justerare

