Verksamhetsberättelse 2016/2017
Funkibator syd regional förening
Avser perioden 1 dec 2016 – 31 dec 2017
Funkibator syd regional förening ingår i Funkibator riksförbund. En av fem regionala
föreningar. Under 2017 hade Funkibator syd 16 betalande medlemmar, fem av dessa var
stödmedlemmar.

Styrelsen
1 december 2016 skapades den regionala förening Funkibator syd genom ett
uppstartsmöte. En tillfällig styrelse tillsattes, en så kallad interimsstyrelse.
Interimsstyrelsen har under verksamhetsåret 2016/2017 bestått av:
Ordförande: Björn Jönsson
Kassör: Stefan Johansson
Ledamot: Anna – Maria Eriksson
Anki Celander som suppleant, Christina Dewens som valberedare samt Aleksa Pajovic
som revisor.

Anställningar
Björn Jönsson har sedan februari 2017 varit anställd som regional
verksamhetsutvecklare för Funkibator syd. En 25% tjänst som finansieras av
arbetsförmedlingen och Funkibator ideell förening.
Fokus för tjänsten har först och främst varit att starta upp Funkibator syd som en
juridisk förening. Därefter fokuserat på olika insatsområden.
•

Juridisk konstruktion
Starta upp den juridiska föreningen.

•

Medlemsbas
Hittar personer som vill göra/vara med på fritidsaktiviteter.

•

Team av personer
Förbereda ett arbete med tänkbara framtida medarbetare.

•

Samarbeta med riksgymnasiet i Kristianstad samt Förebåda folkhögskola
Kontakt och nätverkande med personal samt gamla och nya elever.

•

Cyberhjärta
Testverksamhet med elever från RG och Furuboda.
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•

Stöd till arbetsförmedlingen
Starta upp för att kunna ta emot personer på arbetsträning.

•

Pricken
Samarbeta för att ta fram barnböcker med fokus på personer med
funktionsnedsättning.

•

Efter skoltid
Slutföra projektansökan

•

Praktiskt
Teknik och information
Lokaler
Administration

Aktiviteter
Läromedelsmässa – 8 mars
Närvarade Björn, tillsammans med Anna – maria och en representant från Funkibator i
Växjö på en läromedelsmässa i Kristianstad. Fokus var att ge grundskolans lärare nya
pedagogiska redskap. Funkibator syd hade en enkel monter tillsammans med den ideella
föreningen Runstenen.
Runstenens gala – 26 augusti
Den ideella föreningen Runstenen genomför en gång om året en gala för att samla in
pengar till personer med skriv och lässvårigheter. Björn från Funkibator syd och Martin
från Funkibator i Växjö förläste om Funkibators arbete och vision. Tyvärr var galan ett
stort misslyckande, inga besökare kom.
Konferens om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
3 oktober
Björn, Anki och Anna – maria deltog på konferensen. Myndigheten för delaktighet var
arrangörer, olika föreläsare pratade om hur man kan arbeta med FN konventionen om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning i praktiken.
Nationell konferens: Arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning
4 oktober
Christina deltog på konferensen. DHS, funktionshinderrörelsen i Helsingborg var
arrangörer. Stefan Johansson från Funkibator i Växjö var en av föreläsarna och
berättade hur vi arbetar som socialt företag, att få människor att arbete utifrån sina egna
förutsättningar. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) var på plats.
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Inspirationsföreläsning om LSS – 12 oktober
Funkibator i Växjö drivern en distanskurs med Grimlövs folkhögskola. Den heter
Funktionsnedsättning i det nutida samhället. Björn blev inbjuden för att föreläsa om
”LSS i förändring”. Ett tjugotal deltagare i kursen närvarade.
Certec dagen – 19 oktober
Certec är en del av institutionen för Designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola
och bedriver forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik och Design. En gång
om året öppnar Certec sina dörrar för alla som är intresserade av att se hur teknologi och
design tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för människor med
funktionsnedsättning. Funkibator närvarade för att visa upp sitt projekt Cyberhjärta där
fokus är träning med ny teknik inom rehabiliteringsområdet.
Prova på med Cyberhjärta – 6 december
Björn tillsammans med projektledaren Jesper och logopeden Håkan från riksgymnasiet i
Kristianstad arrangerade en prova på kväll med virtual reality. Elever från riksgymnasiet
och Furuboda folkhögskola närvarade. Tillfället var välbesökt, runt 35 personer på
plats.
Smärtföreläsningar
Funkibator i Växjö fick pengar av socialstyrelsen för att uppmärksamma om hur det är
att leva med långvarig smärta. Fyra föreläsningar genomfördes i Kristianstad samt
Helsingborg. Arrangörer var Funkibator syd, DHS, Unga Funkisar Skåne, RBU Skåne
samt DHR Skåne. En föreläsning ficka ställas in på grund av sjukdom i Kristianstad.

Slutord
Funkibator har nyligen blivit ett riksförbund, målet är att bli tillräckligt många
medlemmar och regionföreningar för att kunna söka stadsbidrag av socialstyrelsen. Vi
har en bit kvar till målet, Funkibator syd är ett steg i processen. Nedanstående punkter
är Funkibators grund, hela verksamheten ska arbete utifrån dessa punkter.
•
•
•
•
•
•

Stödja och främja medlemmars förverkligande av egna idéer, personliga
utveckling och självförverkligande.
Bedriva verksamhet för personer med funktionsnedsättning inom
arbetsmarknad, utbildning, fritid, brukarstöd och internationella frågor.
Förena utveckling, entreprenörskap och social innovation med frågor som rör
funktionsnedsättning.
Arbeta normkritiskt och skapa främjande normer.
Utveckla och etablera arbetsintegrerade sociala företag.
Bedriva opinionsbildning gentemot allmänhet och beslutsfattare
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Framtida utmaningar som jag ser som ordförande är att vi behöver anställa flera
personer inom Funkibator syd, för att komma ett steg närmare egen lokal och
verksamhet. Jag ser också i föreningssverige att det blir svårare att hittar personer som
vill jobba ideellt. Lösningen på detta har Funkibator arbetat med i tio år, att skapa
sociala företag som tar fram nya lösningar och skapar arbeten.
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Verksamhetsberättelse 2016/2017
Funkibator syd regional förening
Signaturer – Interimsstyrelse

_____________________________
Ort och datum

_____________________________
Ordförande: Björn Jönsson

_____________________________
Kassör: Stefan Johansson

______________________________
Ledamot: Anna – Maria Eriksson
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