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Protokoll från styrelsemöte den 28 april 2012 
 
 
Närvarande 
Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Maila Lauronen, Marika Augutis, 
Tobias Lauritsen, Ingrid Jakobsson och Peter Fahlström (verksamhetschef) 


 
Plats 
Kansliet, Vanadisvägen 21, Stockholm 


 
 


1. Mötets öppnande 
Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade: 
Att välja Per Vesterlund till justerare 


 
 


2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade att: 
Fastställa föredragningslistan med tillägg punkt 8.1 – Internationella verksamheter. 


 
 


3. Föregående mötesprotokoll 


Mötet beslutade att: 
Lägga mötesprotokollen från den 26 februari 2012 samt 26 mars 2012 till handlingarna. 


 
 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschefen 
Barn & Ungdom - Emma Grundström sköter förberedelse av aktiviteterna där småbarnslägret står 
näst på tur. Micke Wahlberg tar hand om övriga kontakter med habiliteringar. 
Uppsök - Har träffat Helena Lundkvist från Coloplast för att stämma av och börja planera för 
kommande uppsökarträff under hösten. Förslaget är att åka till Danmark för besök på deras fabrik 
samt lägga in utbildningsaktivitet. 
Kurser - Introkursen går som smort med 13 deltagare och 20-talet ledare. 
Intressepolitik - Undersöker en kontakt med Trygg Hansa angående insiktutbildning. 
Internationella - Bidrag för Demokratiprojekt år 2 har beviljats och ansökan för år tre skrivs och 
lämnas in kommande vecka. Elin har varit på besök i Vitryssland och har även ordnat mekdag som 
resulterade i massor av nya stolar att skicka. 
Projekt - Ansökan för Friluftsprojekt år två har skickats in och år ett har delredovisats. Projektet har 
hittills avlöpt enligt plan så förhoppningarna är att fortsatta medel beviljas. 
 


4.2 Ekonomisk rapport 
Ingen ekonomisk rapport hade lämnats till mötet då inget som avviker från budget har inträffat 
sedan förra mötet. 
 


4.3 Rapport från ordförande 
Martin Bretz rapporterade att han ska gå utbildning i styrelsearbete hos arbetsgivarorganisationen 
KFO de 23 maj. Martin rapporterade även att han besökt Introkursen där en ledare lyft frågan om 
möjlighet till uppsökande verksamhets för amputerade. Styrelsen noterar önskemålet och tar frågan 
med sig. 
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4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 
Lena Sandström rapporterar att styrelsen genom visionsarbetsgruppen lämnat uppdaterat förslag på 
uppdrag och värdeord men på grund av tidsbrist avvaktat med förslag på uppdaterad formulering. 
Förslaget publiceras i Kick och medlemmarna ges möjlighet att lämna synpunkter under tre veckor. 


Per Vesterlund rapporterar att arbetet med att anordna läger i Botswana går vidare, undersökt 
ytterligare en anläggning samt träffat personer lokalt som kan engageras i projektet. Anestis 
undersöker ytterligar ett alternativt ställe för anordnande av läger. 
 
Ingrid Jakobsson rapporterar att hon medverkat som representant för RG på utbildning i 
rehabiliteringsmedicin i Linköping tillsammans med Edvard Jonsson och Per Jameson. Besöket 
väckte stort intresse och kan förhoppningsvis resultera i ytterligare goda förbindelser. 
 
Marika Augutis rapporterade att ansökan för internationellt ungdomsläger skickats till Kungliga 
Bröllopsfonden med förhoppning att få medel för att anordna läger sommaren 2013. 


 
4.5 Övriga rapporter 


Stefan Wegeborn hade lämnat en rapport om händelseutvecklingen med ansökan om godkännande 
som mottagare av skattefria gåvor. 


Mötet beslutade att: 
Det inte är aktuellt att gå vidare med ansökan.  


 
5. Skrivelser 


5.1 Lokal verksamhet 
Linda Wijkander hade inkommit med en skrivelse med förslag att starta lokala RG avdelningar. 


Mötet beslutade att: 
Styrelsen ställer sig tveksamma till att utöka föreningens omfattning med bestående lokala 
verksamheter. Styrelsen vill trots det uppmuntra och stödja initiativ att starta fristående RG-
inspirerade verksamheter. 


 
5.2 Medverka vid världskonferens 


Tobias Lauritsen hade inkommit med en skrivelse om att föreningen bör medverka som utställare 
på världskonferensen ”Social Work Social Development” som anordnas i Stockholm den 9-11 juli. 


Mötet beslutade att: 
RG ska medverka som utställare på världskonferensen den 9-11 juli. Tobias Lauritsen ansvarar för 
planering och genomförandet till en högsta kostnad på 30 Tkr. 


 
5.3 Active Rehabilitation International 


Per Jamesson hade inkommit med en skrivelse med förslag att uttala en positiv viljeriktning att göra 
en förstudie för ett projekt i Sarajevo samt att RG ska ansöka om medlemskap i SHIA. 


Mötet beslutade att: 
Styrelsen ställer sig positiva till att RG ansöker om medlemskap i SHIA samt ställer sig positiva till 
att gå vidare med förstudie förutsatt att IG anser det möjligt inom ramen för nuvarande 
verksamhetsomfattning. 


 
6. Styrelsens arbetsformer 


Diskussion fördes kring styrelsens arbetsformer och kommunikation i avsikt att stämma av och uppdatera 
rutinerna. Som grund för samtalet låg styrdokumentet ”Delegationsordning” som ska genomgå vidare 
översyn för uppdatering vid nästa möte. 


 
7. Styrelsekonferens 2012 


Mötet beslutade att: 
Styrelsekonferens hålls den 21-22 september. 
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8. Övriga frågor 


8.1 Internationella verksamheter 


Mötet beslutade att: 
Uppdra åt IG att ta fram en handlingsplan och ett strategidokument för nuvarande verksamhet samt 
möjliga etableringar. Styrelsen ser fram emot rapportering i tid innan styrelsekonferensen 21-22/9 


 
9. Nästa möte 


Följande möten planeras för året: 
Telemöte 12 juni kl. 19.00 
Styrelsemöte den 22 september (i anslutning till styrelsekonferensen) 
Telemöte 30 oktober kl. 19.00 
Styrelsemöte den 15 december kl. 12.00 


 
10. Mötets avslutande 


Martin Bretz avslutade mötet. 


 
 
 
 
 


Martin Bretz   Per Vesterlund 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 


 
  
 








 


STOCKHOLM 
2012-09-16 


 
 


Protokoll för styrelsemöte den 22 september 2012 
 
Närvarande: 
Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Tobias Lauritsen, Marika Augutis, Maila Lauronen, 
Ingrid Jakobsson och Peter Fahlström (verksamhetschef) 


 
Ej närvarande: 
Per Vesterlund och Emilia Wärff 


 
Plats: 
Långholmens Konferens, Stockholm 


 
 


1. Mötets öppnande 
1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade att: 
Välja Marika Augutis till justerare 


 
2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade att: 
Fastställa föredragningslistan. 


 
3. Föregående mötesprotokoll 


Mötet beslutade att: 
Lägga protokollet från styrelsemötet den 12 juni till handlingarna. 


 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschefen 
 Peter Fahlström lämnade följande rapport: 
 Riksidrottsförbundet har beslutat att inte genomföra EU-projektet ”Life Quality”. 


Allmänna Arvsfonden har beviljat medel för år två i projektet ”Friluftsliv – lär dig mer om paddling, 
skridskoåkning och lägerliv”. 
Ansökan om medel för undersökning av ryggmärgsskaderehabiliteringen har genom RTP lämnats 
till Arvsfonden. Besked väntas under första kvartalet nästa år. 


 
4.2 Ekonomisk rapport 


Stefan Wegeborn lämnade en preliminär resultatprognos för 2012 som visar att resultatet bör hamna 
nära nollstrecket. 


 
4.3 Rapport från ordförande 


Martin Bretz lämnade rapport innehållande följande förslag:  
RG bör ansöka om medlemskap i Volontärbyrån i syfte att rekrytera ledare. 


 RG bör undersöka möjlighet till samverkan med SHIF. 
 Information på hemsidan bör även finnas på Spanska. 
 
4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 


Tobias Lauritsen rapporterade om RG:s medverkan vid konferensen Social Work Social 
Development. Under utställningen knöts kontakt med representanter för Världshälsoorganisationen 
(WHO) vilket resulterade i en möjlighet att få med en informationsruta i deras kommande rapport 
om ryggmärgsskador ur ett internationellt perspektiv. 
 







 


 
Ingrid Jakobsson presenterade ett förslag om att publicera artiklar i Kick och på hemsidan som 
presenterar uppsökare som goda exempel att visa för nyskadade och vårdpersonal. 


 
4.5 Övriga rapporter 


Tobias Lauritsen redovisade den handlingsplan för Internationella verksamheten som tagits fram på 
uppmaning av styrelsen, se bilaga för detaljerad information. 
 
Visionsarbetsgruppen konstaterar att inga synpunkter har inkommit från medlemmar på det förslag 
som publicerats i Kick nummer 2/2012. Visionsarbetsgruppen sammanställer ett slutgiltigt förslag 
som presenteras för beslut på årsmötet 2013. 


 
5. Inkomna skrivelser 


Till mötet hade två skrivelser lämnats varav den ena innehållande två förslag. Skrivelserna diskuterades 
inom styrelsen som fattade beslut enligt nedan. 
Skrivelse 1 – Förslag om att sammanställa förteckning över forskning med relevans för RG 


Mötet beslutade att: 
Bifalla skrivelsen enligt förslag. 


 
Skrivelse 2 – Förslag om att tillsätta en funktion som marknadskoordinator för RG samt förslag om 
att skapa intern fond för tillgång till medel vid behov av förberedelse av projekt och undersökning 
av samverkansmöjligheter. 


Mötet beslutade att: 
Styrelsen är mån om att finna nya vägar till extern finansiering och tar med sig förslaget för vidare 
diskussion. 
 
Styrelsen ställer sig positiva till förslaget om internfond för tillgång till medel vid behov av förberedelse av 
projekt och undersökning av samverkansmöjligheter som helhet och uppdrar till VC att till nästa möte ta 


fram underlag för riktlinjer för nyttjande. 


 
6. Sammanfattning av styrelsekonferensen 


Under konferensen behandlades frågan om verksamhetsstyrning för långsiktigt planering och uppföljning 
av aktiviteter, ekonomi och organisation. Vidare behandlades utkast till budget och verksamhetsplan för 
2013. Budgeten inkluderar samtliga faktiska kostnader som kan föreligga och visar på ett betydande 
underskott. Styrelsen resonerade kring olika idéer och möjligheter för extern finansiering och till det 
diskuterades även en rad frågor gällande utvecklings- och samverkansmöjligheter ur nationellt och 
internationellt perspektiv. 
 


Mötet beslutade att: 
Styrelsen konstaterar att metoder behöver utvecklas för långsiktig verksamhetsplanering och uppföljning av 
aktiviteter, ekonomi och organisation. VC uppdras att till nästa styrelsemöte lämna förslag för tillämpning 
av målstyrning samt förslag för genomförande av grundlig genomlysning av nuvarande verksamhet. 
 
Den preliminära budgeten visar på ett betydande underskott vilket måste minskas innan budgeten kan 
antas. Bearbetat budgetförslag och verksamhetsplan skall lämnas till nästa möte. 
 
VC uppdras att snarast kontakta den Engelska organisationen BackUp med förfrågan om möjlighet till 
besök tillsammans med representanter för FAR och Alli Opsi. Syftet är att presentera respektive 
organisation och dess verksamheter samt undersöka möjligheter till samverkan för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte med särskilt intresse kring icke bidragsmässig finansiering. Återrapportering sker vid nästa 
styrelsemöte. 
 
VC uppdras ordna möte med CSR Sweden för att undersöka möjligheter till intäkter genom CSR 
samverkan med företag och organisationer. Återrapportering sker vid nästa styrelsemöte. 
 
VC uppdras att ordna möte med Riksidrottsförbundet för vidare dialog kring samverkan och möjlighet till 
ansökan om nytt EU projekt. Återrapportering samt beslut om ny ansökan sker vid nästa styrelsemöte. 
 
RG skall anmäla medlemskap i Volontärbyrån.  







 


 
7. Årsmöte 2013 


Mötet beslutade att: 
Årsmötet 2013 hålls lördag den 23 mars. I anslutning till årsmötet arrangeras aktivitet för medlemmar, till 
exempel fläskbollsturnering el liknande. 


 
8. Övriga frågor 


Inga övriga frågor fanns 


 
9. Nästa möte 


Telemöte 30 oktober kl 20.00 


 
10. Mötets avslutande 


Ordförande Martin Bretz avslutade mötet och tackade alla för deltagande i en innehållsrik och givande 
konferens. 
 
 
 
 
Protokollet justerat 
 
 
 
 
Martin Bretz   Marika Augutis 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 
 
 








 


 


Styrelsemöte Föreningen Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering, 120103  


Närvarande: 


Per Gunnar Norlin, Maila Lauronen, Pelle Vesterlund, Lena Sandström, Emilia Wärff, Marika Augutis, 


Peter Fahlström, Ulf Lindberg närvarade vid punkten om IPK 


 


1. Mötets öppnande 


 


2. Mötet valde Pelle Vesterlund till mötesordförande 


 


3. Mötet valde Lena Sandström till mötessekreterare 


 


4. Mötet valde Marika Augutis och Maila Lauronen till justerare. 


 


5. Fastställande av föredragningslista 


 


6. Projektansökan IPK 


Ulf Lindberg fick börja med att berätta om bakgrunden till intresse att ansöka om 


projektmedel från IPK (internationella programkontoret). Han berättade också att han själv 


och PG Norlin under hösten 2011 varit på ett besök i Vilnius och träffat vår den Litauiska 


organisationen LPA samt ett besök i Warszawa och träffat vår Polska syskonorganisation FAR. 


Projektet heter Transfer of Innovation och är ett EU‐projekt där man ansöker om medel från 


IPK. 75 % ersätts av EU och 25 % av kostnaden satsar man själv i form av arbetstid. 


Kontraktor för projektet skulle vara Bosöns folkhögskola. 


Vad? 


‐ Nätverk 


‐ Internationellt utbyte 


Hur? 


‐ I första hand en kartläggning, se om verksamhet som vår finns i andra europeiska länder 


och hur andra europeiska länder med liknande verksamhet som vår arbetar. 


‐ Därefter kan de bli aktuellt med olika typer av utbildning, t ex auskultation på läger då 


personer från andra länder bjuds in att auskultera vid vår verksamhet samt även vice 


versa. Det kan också bli aktuellt med rena kurser med tydliga lärandemål till olika 


yrkeskategorier, till t ex lägerledare både internt och externt m.fl. om behov visar sig 


finnas.  







 


Diskussion och frågor där alla mötets medlemmar deltar. 


Här avslutas Ulf Lindbergs punkt och han lämnar mötet. 


 


VC Peter Fahlström redogör därefter för sina funderingar kring projektet och de frågor och 


tveksamheter han haft. Mötet diskuterar frågan. 


Mötet enas därefter om följande: 


a. RG Aktiv Rehabilitering (RG) kommer att vara med på ansökan om projekt Transfer of 


Innovation tillsammans med Bosöns Folkhögskola, där Ulf Lindberg skriver 


projektansökan. Peter Fahlström meddelar detta till Ulf Lindberg per mail 120104. 


b.  Representanter från RG (Peter Fahlström, PG Norlin och Elin Öhgren) kommer att vara 


med i processen för ansökan, dels innehållsmässigt samt med information om 


lönekostnader etc. 


 


7. Ordförandeskapet i Föreningen Rekryteringsgruppen Aktiv rehabilitering 


PG Norlin har den 23 dec 2011 meddelat styrelsen och representant för valberedningen att 


han inte ställer upp för omval 2012 och beslutet kvarstår. 


Valberedningen behöver kontaktas – ej klart vem som tar denna kontakt. Pelle Vesterlund 


uppmanar till mailkorrespondens i styrelsen om förslag hur vi går vidare. 


VC Peter Fahlström efterfrågar ett personligt samtal och mötet ger Lena Sandström och 


Tobias Lauritsen i uppdrag att hålla i detta. 


 


8. Peter Fahlström lyfter en fråga om att skicka in en ansökan till Allmänna Arvsfonden för ett 


projekt gällande dokumentation av verksamheten. Vid nästa styrelsemöte får Peter 


presentera ansökan närmare och beslut fattas. 


 


9. Nästa styrelsemöte blir söndag 26 februari kl 11.30 – telefonmöte. 


 


Protokollet justeras: 


 


 


Per Vesterlund      Maila Lauronen 


Mötesordförande      Justerare 


 


 


Lena Sandström 


Mötessekreterare 
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Protokoll från styrelsemöte den 12 juni 2012 
 
 
Närvarande: 
Lena Sandström (vice ordförande), Maila Lauronen, Marika Augutis, Tobias Lauritsen, Ingrid Jakobsson och Peter 
Fahlström (verksamhetschef) 


 
Ej närvarande: 
Martin Bretz (ordförande), Per Vesterlund 


 
Plats 
Telemöte 


 
 


1. Mötets öppnande 
Vice ordförande Lena Sandström öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade: 
Att välja Emilia Wärff till justerare 


 
 


2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade att: 


Fastställa föredragningslistan. 


 
 


3. Föregående mötesprotokoll 


Mötet beslutade att: 
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


 
 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschefen 
Hjultorget hölls enligt plan den 22-23 maj och blev precis så bra som vi hoppats på. 2 750 unika 
besökare kom till mässan vilket om än lägre än väntat gjorde utställarna fullt belåtna. Preliminärt 
datum för nästa arrangemang är 21-22 maj 2014. 
Förberedelserna är i full gång inför sommarens kurser och läger. Vi kan konstatera att flytten till 
Valjeviken inte på något sett haft negativ inverkan på deltagarantalet och i stort sett bara haft positiv 
verkan. Till Sommarkursen är 26 deltagare anmälda, till Barnlägret är 10 deltagare och till 
Äventyrslägret är 7 deltagare anmälda. 
Tobias håller som bäst på att förbereda RG:s medverkan på världskonferensen SWSD. RG har fått 
bra monterplats och hoppas på att synas väl trots liten yta. 
Har kontaktat Forum Syd gällande möjlighet att finansiera projekt för Botswana. Ansökan om 
förstudie går att göra från hösten och projekt kan sökas from 2014. 
Besked för IPK ansökan lämnas kommer den 14 juli eller kort därefter men förhandsbesked kan 
eventuellt ges redan vid midsommar. 
Ansökan för år 2 av Friluftsprojektet behandlas och beslutas först i september pga av Arvsfonden 
ansåg att allt för kort tid avlöpt under år 1 för vidare beslut nu i juni. 
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4.2 Ekonomisk rapport 
Stefan Wegeborn hade lämnat en ekonomisk rapport som visar att ekonomin motsvarar 
förväntningarna enligt budget. 
 


4.3 Rapport från ordförande 
Ingen rapport från ordförande 
 


4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 
Tobias Lauritsen redogjorde kort kring planeringen inför världskonferensen SWSD. 
 
Marika Augutis har haft vidare kontakt med representanter för Backup i England som för tillfället 
har fullt upp med Paralympics och vidare kontakt sker under hösten. 
 


4.5 Övriga rapporter 
Visonarbetsgruppen rapporterar att det inte inkommit några synpunkter på förslaget som 
publicerades i Kick nummer 2-12. 


 
 


5. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 


 
 


6. Nästa möte 
Nästa möte sker som styrelsekonferens den 21-22 september enligt tidigare beslut. 
 


 


7. Mötets avslutande 
Lena Sandström avslutade mötet med att tacka för kvällens deltagande samt önska alla en trevlig sommar. 


 
 
 
 
Lena Sandström   Emilia Wärff 
Vice ordförande   Justerare 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 


 








 


Protokoll telemöte den 26 mars 2012 
 
 
Närvarande: Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Ingrid Jakobsson, Maila Lauronen, 


Emilia Wärff, Marika Augutis, Tobias Lauritsen, Per Vesterlund och Peter Fahlström (verksamhetschef) 


 
1. Mötets öppnande 


Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna till mötet. 
1.1 Val av justerare 


Lena Sandström valdes till justerare 
 


2. Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan fastställdes med tillägg punkt 7.1 – Reviderad budget för 2012. 
 


3. Konstituering av styrelsens ansvarsområden 


Mötet beslutade: 
Att arbetsutskottet (AU) ska bestå av Martin Bretz, Lena Sandström och Tobias Lauritsen. 
Att Lena Sandström är ansvarig utgivare för Kick. 


 


4. Avbruten teckningsrätt 


Mötet beslutade: 
Att avbryta rätten för Per-Gunnar Norlin att teckna föreningens firma. 


 


5. Teckningsrätt 


Mötet beslutade: 
Att ge Martin Bretz, ordförande, Peter Fahlström, verksamhetschef, samt Stefan Wegeborn, 
ekonomiansvarig, rätt att teckna föreningens firma. 
Att teckningsrätten ska gälla var och en för sig. 


 


6. Attestinstruktion 


Mötet beslutade: 
Att uppdatera attestinstruktionen med Martin Bretz som ordförande. 


 


7. Övriga frågor 
7.1 Reviderad budget för 2012 


Budgeten för 2012 revideras mot bakgrund av aktuell ekonomisk ställning. Det reviderade 
budgetförslaget visar ett förväntat resultat för året på 66 Tkr mot tidigare resultat på -251 Tkr.  


Mötet beslutade: 
Att anta förslaget för reviderad budget för 2012. 


 


8. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte sker den 28 april på föreningskansliet. 
 


9. Mötets avslutande 
Martin Bretz avslutade mötet. 
 
 
 
Martin Bretz   Lena Sandström 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 








 


Protokoll från styrelsemöte RG Aktiv Rehabilitering Sign: 
2012-10-30  
  1 (2) 


 


Protokoll från styrelsemöte den 30 oktober 2012 
 
 
Närvarande 
Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Marika Augutis, Tobias Lauritsen och 
Peter Fahlström (verksamhetschef) 
 
Ej närvarande 
Maila Lauronen, Ingrid Jakobsson och Emilia Wärff 


 
Plats 
Telefonmöte 


 
 


1. Mötets öppnande 
Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade att: 
Välja Tobias Lauritsen till justerare 


 
2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade att: 
Fastställa föredragningslistan. 


 
3. Föregående mötesprotokoll 


Peter Fahlström läste upp föregående mötesprotokoll. 


Mötet beslutade att: 
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschefen 
Peter Fahlström rapporterar: 
Ansökan om statsbidrag för 2013 har lämnats in till Socialstyrelsen som även tackat ja till inbjudan 
att besöka Introkursen på Bosön i november. 
Förslag för utformning av målstyrning för verksamheten lämnas inom kort. 
 


4.2 Ekonomisk rapport 
Ingen ekonomisk rapport hade lämnats till mötet. 
 


4.3 Rapport från ordförande 
Martin Bretz rapporterade från mötet med CSR Sweden samt att möte planerats med PR-manager 
för Scandic Hotell. 
 


4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 
Per Vesterlund rapporterade att en delegation med representanter från olika myndigheter i 
Botswana har besökt RG på Bosön. Delegationen visade starkt intresse att anordna RG-kurs i 
Botswana redan under kommande år. Per ansvarar för fortsatt kontakt och skickar skrivning med 
vidare information om vad som behövs för kurs beträffande faciliteter och ekonomi. 
 
Tobias Lauritsen rapporterade att han deltog vid samtal med den Botswanska delegationen ordnat 
av stiftelsen Swecare, som ligger under Socialdepartementet. Samtalet följs upp med enskilt möte 
hos Swecare för tillfälle att presentera RG mer ingående. 
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Tobias rapporterade vidare att biståndsminister Gunilla Karlsson tackat ja till inbjudan att besöka 
Introkursen på Bosön i november. 
Marika Augutis meddelade att RBU har för avsikt att satsa mer resurser på idrott för barn. Marika 
undersöker vidare och återrapporterar till Peter Fahlström. 


 
4.5 Övriga rapporter 


Inga övriga rapporter fanns. 


 
5. Skrivelser 


Inga skrivelser hade inkommit till mötet. 


 
6. Budget och verksamhetsplan för 2013 


Till mötet presenterades ett nytt budgetförslag som diskusterades. 


Mötet beslutade att: 
Det råder stor osäkerhet gällande ekonomi för 2013 där uppenbar risk för betydande underskott föreligger. 
Verksamhetschefen ges i uppdrag att med högsta prioritet och senast till den 21 november ta fram förslag 
för hur eventuellt underskott bör hanteras.  


 
7. Besöka BackUp 


Mötet beslutade att: 
RG ska besöka BackUp för att utbyta erfarenheter samt inhämta information, främst gällande deras 
metoder för icke bidragsgrundad finansiering. Besöket bör utgöras av 2-4 representanter för RG och 
kostnaden bör ej överstiga 12 tusen kronor. 


 
8. Ansökan om EU Projekt via IPK 


Tobias Lauritsen redogjorde för möte med Mattias Sjögren, rektor IFHS Bosön, där nytt förslag för EU-
projekt genom Programkontoret (IPK) presenterades. Mattias ställer sig positiv till medverkan i projektet 
och kommunicerar förslaget vidare till SISU för besked om medverkan. 


Mötet beslutade att: 
Styrelsen ser positivt på möjligheten att ansöka om projekt hos IPK och fortsätter arbetet med att 
undersöka förutsättningar. Beslut om ansökan tas vid nästa möte. 


 
9. Internfond för projektutveckling 


Mötet beslutade att: 
Frågan bordläggs till nästa möte. 


 
10. Övriga frågor 


Inga övriga frågor fanns. 


 
11. Nästa möte 


Nästa möte sker den 15 december kl 09.00 


 
12. Mötets avslutande 


Martin Bretz avslutade mötet och tackade för ett intressant och händelserikt möte. 


 
 


 
Martin Bretz   Tobias Lauritsen 
Ordförande   Justerare 
 
 


 
Peter Fahlström 
Sekreterare 
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Protokoll från styrelsemöte 15 december 2012 
 
 
Närvarande 
Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Marika Augutis, Ingrid Jakobsson, 
Tobias Lauritsen (via Skype) samt Stefan Wegeborn (ekonomi) och Peter Fahlström (verksamhetschef) 
 
Ej närvarande 
Maila Lauronen 
 
Plats 
Kansliet, Vanadisvägen 21 


 
 


1. Mötets öppnande 
Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade att: 
Välja Lena Sandström till justerare. 


 
2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade att: 


Fastställa föredragningslistan.  


 
3. Föregående mötesprotokoll 


Mötet beslutade att: 
Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna. 


 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschef 
Peter Fahlström rapporterade att följande möten ägt rum: 


‐ Tillsammans med ordförande Martin Bretz träffat Hellgren PR & Communications Manager och 
Magnus Berglund, tillgänglighetsambassadör för Scandic Hotels. 


‐ Medverkat på biståndsministerns besök på Introkursen den 20 november.  


‐ Maria Helling och Patrik Barje, Swecare Foundation  


‐ Frida Azadi, bidragshandläggare på Socialstyrelsen besökte Introkursen  


‐ Fajer Fajerson från Akademikerförbundet SSR angående systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Samt har följande gjorts: 


‐ Medverkat på ”Rullstolskursen” i samband med Introkursen den 20‐22/11  


‐ Besökt seminarium hos Stockholms landsting ang. ”företagande inom vården” som har viss koppling 
till förenigens bidragsfinansierade verksamhet 


‐ Arbetat med Hjultorget, dels med bolaget samt arbetsgruppsmöte inför nästa Hjultorg 
- Gjort ett försök att besöka organisationen BackUp i England där resan ställdes in pga. snöoväder 
 


4.2 Rapport från ordförande 
Ordförande Martin Bretz rapporterade att han medverkat på möte med Karin Hellgren PR & 
Communications Manager och Magnus Berglund, tillgänglighetsambassadör för Scandic Hotels. 
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4.3 Rapport från ledamöters ansvarsområden 
Tobias Lauritsen rapporterade att han träffat Swecare Foundation på Bosön den 21 november. De saknar 
kompetens inom funktionshinderområdet och ser RG som en bra kunskapskälla. De försöker bidra med: 


 Kontakter på Sida och ev UD för finansiering av internationell verksamhet.  


 Kontakt på internationella enheten på Socialdepartementet.   


 Politiska kontakter och eventuellt partners i länder där vi vill starta verksamhet.  
- Vid ett par möten med Internationella Gruppen (IG) har diskussioner förts om finansiering av 
lägerverksamhet i Sarajevo och Botswana. IG avvaktar dock regeringsbeslut om biståndsländer innan nästa 
steg tas för Botswana. 
 
Per Vesterlund rapporterade att fortsatt dialog sker med kontakter i Botswana med förhoppning om ett 
första läger under 2013 alternativt 2014.  
 
Marika Augutis rapporterade att det går lite trögt med planerna för ett Ungdomsläger under 2013. Vidare 
har RBU kontaktats för att ta reda på mer om vad deras projekt ”sportår” innehåller samt se om möjlighet 
till samverkan inom barn- och ungdomsområdet. 
Marika framförde även en rekommendation att RG deltar på ISCOS konferensen i oktober 2013. 


 
4.4 Ekonomisk rapport 


Stefan Wegeborn framförde en grundlig genomgång av ekonomin för årets verksamhet samt gav en 
preliminär prognos för årets resultat som visar ett litet överskott. 
 


4.5 Övriga rapporter  
Annonsförsäljning för Kick kommer under 2013 fortsatt hanteras av Peter Fahlström. 


 
5. Inkomna skrivelser 


Inga skrivelser hade inkommit till mötet 


 
6. Budget för 2013 


Mötet beslutade: 
Beslut om budget för 2013 bordläggs i avvaktan på beslut från bidragsgivare. Styrelsen konstaterar att 
budgeten oavsett bidragsgivarens beslut kommer innebära ett betydande underskott. 


 
7. Verksamhetsplan för 2013 


Mötet beslutade att: 
Beslut om verksamhetsplan för 2013 bordläggs med hänvisning till att beslut om budget ej kan tas. 


 
8. Behov av organisationsöversyn 


Styrelsen diskuterade behovet av att se över organisationen i syfte att identifiera områden där förbättring 
och utveckling kan ske samt skapa långsiktig ekonomisk stabilitet.  


Mötet beslutade: 
Att ge som uppgift till Martin Bretz och Peter Fahlström att med utgångspunkt i mötets fastställda kriterier 
utforma ett förslag för översyn av RG. Förslaget redovisas till nästa styrelsemöte. 


 
9. Ansökan om EU-projekt via Programkontoret (IPK) 


Mötet beslutade: 
Beslut i frågan bordläggs för beslut i arbetsutskottet i avvaktan på information från Riksidrottsförbundet. 
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10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns 


 
11. Nästa möte 


Nästa möte sker lördag den 9 mars klockan 12.00 


 
12. Mötet avslutande 


Ordförande avslutade mötet och önskade alla varmt välkomna till julmiddagen! 
 
 
 
 
Martin Bretz   Lena Sandström 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 
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Protokoll från styrelsemöte den 26 februari 2012 
 
 
Närvarande 
Per-Gunnar Norlin (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Maila Lauronen, Marika Augutis, Tobias 
Lauritsen, Ingrid Jakobsson och Peter Fahlström (verksamhetschef). 


 
Ej närvarande 
Per Vesterlund och Emilia Wärff 


 
Plats 
Mötet hölls per telefon. 


 
 


1. Mötets öppnande 
Ordförande Per-Gunnar Norlin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
1.1 Val av justerare 


Mötet beslutade: 
Att välja Tobias Lauritsen till justerare. 


 
2. Fastställande av föredragningslistan 


Mötet beslutade: 
Att fastställa föredragningslistan. 


 
3. Föregående mötesprotokoll 


Mötet beslutade: 
Att lägga föregående mötesprotokoll från styrelsemötet den 10 december 2011 samt den 3 januari 2012 till 
handlingarna. 


 
4. Rapporter 


4.1 Rapport från verksamhetschefen 
Verksamhetschef Peter Fahlström lämnade följande rapport: 
Tillsammans med Beckis, RBU, Träffstugan och Unga Rörelsehindrade ordnades aktiviteten 
Vinterskoj lördagen den 11 februari. Aktiviteten hölls i Flottsbro där ett 40-tal familjer erbjöds 
möjlighet att prova sitski, biski och skicart samt skridskokälke och pimpelfiske. Aktiviteten var en 
given succé och en riktigt bra start på årets barn- och ungdomsverksamhet! 
 
Ansökan om EU-projekt för Transfer of Innovation har skickats till IPK. Projektets huvudsakliga 
innehåll kommer handla om utbildning inom uppsökande verksamhet och läger samt 
kvalitetssäkring av lägerverksamhet. 
 
Socialdepartementet har kallat till möte för information gällande ny bidragsförordning som ersätter 
tidigare bidragsanslag 16:4. Förordning ska gälla för bidragsgivning från och med 2013. 
 
Arbetet med att söka medel för Friluftsprojektets år 2 har påbörjats. Under år två blir projektet mer 
praktiskt orienterat då arbetet med att starta lokala verksamheter inleds. Återstår att lösa tillgången 
på kälkar då tillverkningen lagts ner. Sökande sker efter företag som kan produsera små serier på 
beställning och några potentiella möjligheter finns. 


 
Arbetet med att motverka decentraliseringen inom ryggmärgsskadevården har fortgått på olika 
fronter. Följande har skett sen senaste rapportering: 
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Idéskiss för ansökan om bidrag till forskningsprojekt för kartläggning av olika faktorer som 
påverkar rehabiliteringens utformning skickades till Vårdalstiftelsen under hösten. Ansökan har 
passerat första nålsögat och gått vidare i urvalsprocessen. Besked ges i mars månad.  


 
Myndigheten Vårdanalys har fastställt granskningsplanen för prioriterade områden under året. 
Tyvärr nedgraderades prioritering för just det område där undersökning av rehabilitering ryms men 
möjlighet finns trots det att ärendet kan tas upp för granskning även under 2012. 


 
Det är ännu aktuellt att söka medel via Allmänna Arvsfonden för eget arbeta tillsammans med RTP. 
Ansökan ligger för närvarande hos RTP för revidering och vidare bearbetning och kan 
förhoppningsvis skickas in inom kort. 
 


4.2 Ekonomisk rapport 
Stefan Wegeborn lämnade en ekonomisk rapport över den totala ställningen för 2011. Resultatet 
visar preliminärt ett överskott på 130 000: - samt 101 000: -inkluderat finansiella poster. 


 
4.3 Rapport från ordförande 


Ordförande Per-Grunnar Norlin lämnade följande rapport: 
Besökte Vinterskoj i Flottsbro för att se aktiviteten samt visa styrelsens engagemang. Samverkan 
mellan organisationer är viktigt och ska vidare stöttas av RG framöver. 
 
Det är nödvändigt att revidera budgeten för innevarande verksamhetsår samt iaktta försiktighet och 
ha ett långsiktigt tänkande inför ytterligare kostnader framöver. 


Styrelsen rekommenderar verksamhetschefen att lämna en reviderad budget för 2012 med hänsyn 
till de ekonomiska fakta som ligger. 


 
4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden 


Inga rapporter lämnades. 
 


4.5 Övriga rapporter 
Per Jameson hade lämnat en reserapport från ett IG besök i Sarajevo. 
 
Elin Öhgren och Sussanne Nielsen presenterade ett förslag om att söka bidrag för erfarenhetsutbyte 
via programmet Gruntvig hos Internationella Programkontoret. 


Styrelsen ser mycket positivt på förslaget och uppmanar att gå vidare med att snarast planera för 
samordning av vistelser och lämna in ansökan. 


 
5. Skrivelser 


Inga skrivelser hade inkommit till mötet. 


 
6. Årsmötet 2012 


6.1 Förslag på föredragningslista  


Mötet beslutade: 
Att godkänna förslaget till föredragningslista för årsmötet 2012. 


 
6.2 Verksamhetsberättelse för 2011 


 Mötet beslutade: 
 Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2011 


 
6.3 Årsredovisning för 2011 


 Mötet beslutade: 
 Att godkänna årsredovisningen för 2011 


 
6.4 Förslag på vision 


 Mötet beslutade: 
 Att ytterligare bearbeta förslaget på vision för beslut senast den 5 mars. 
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7. Skattefria gåvor 


Mötet beslutade: 
Att fullfölja ansökan till Skatteverket för gåvomottagare med att betala ansökningsavgiften. Resultatet skall 
sedan utvärderas efter första året. Möjlighetetan att skänka skattefria gåvor skall presenteras vid alla tillfällen 
där möjlighet finns. 


 
8. Övriga frågor 


Inga övriga frågor fanns. 


 
9. Nästa möte 


Nästa möte sker den 28 april klockan 12.00 


 
10. Mötets avslutande 


Per-Gunnar Norlin avslutade mötet. 


 
 
 
 


Per-Gunnar Norlin   Tobias Lauritsen 
Ordförande   Justerare 
 
 
 
 
Peter Fahlström 
Sekreterare 


 
  





