
Vi summerar året 2022 som en försiktig start efter en lång pe-

riod av restriktioner och begränsningar på grund av en pandemi. 

Vi avslutar året med att starta ett nyhetsbrev för att ge all in-

formation om verksamheten och delar möjligheten för ett enga-

gemang från föreningarna. 

Från föreningarna och arbetsgrupperna hämtar vi de frågor och 

önskemål som kansliet och styrelsen ska driva gentemot politi-

ker i regioner och kommuner. 

Kansliet fungerar som samordnare och ser fram emot en aktiv 

gemenskap. 

Ordförandegruppens planeringsmöte i augusti har gett underlag 

för den verksamhet som nu finns i kalendern i nyhetsbrevet. En 

ny planeringsdag kommer under våren där vi hoppas att fler 

föreningar deltar och fyller på verksamheten för Funktionsrätt 

Skaraborg under resten av året. 

Funktionsrätt Skaraborg fyller 60 år under 2023 och vi vill gärna 

planera en födelsedag tillsammans med er! 

Jag hälsar er välkomna till ett nytt sätt att dela och i gemenskap 

ta del av verksamheten. 

Marianne Kjellquist, ordförande 

Några ord från vår Ordförande 

På gång 

Arbetsgruppen Skaraborg GO har möte den 14/11. Trafikgrup-

pen har julavslutning den 28/11. 

Den 30/11 är det Dialogmöte med ÖHSN i Skövde på Regionens 

Hus kl 18-20. 

Den 12/12 kl 10—12 har vi vårt traditionella Luciafika här på 

Ahlsons Handikappcenter. Barnen från förskolan Korallen kom-

mer och sjunger för oss ca kl 11. 

Nästa nyhetsbrev kommer i januari 2023. 
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Funktionsrätt Skaraborg 

Malmgatan 36 

532 32 Skara 

Tel 0511-164 35 

Mob: 0760-336322 /0760-250511 

E-post: info@funktionsrattskbg.se 

Web: www.funktionsrattskbg.se 

 

För ett jämlikt och 

rättvist samhälle! 



Funktionsrätt Skaraborg arbetar för förverkligandet av FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 
Funktionsrättskonventionen. 
 
Vårt primära uppdrag är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst 
mot politiker och beslutsfattare i Skaraborg och Västra Götaland 
som har ansvaret för att rättigheterna i konventionen säkerställs. Vi 
vill också stötta våra medlemsföreningars utveckling, samt driva 
projekt som främjar vår vision. 

• Anhörigstöd—studiecirkel 

• I Faderns, sonens och försäkringskassans namn — en standupshow 

• LSS, ny lag fr o m 1/1 2023—information 

• Tandvård, rättigheter och stöd—information/utbildning 

• Fondansökningar för föreningar och organisationer— information/

utbildning 

• Fondansökningar för privatpersoner—information/utbildning 

• ”Din rätt”, forts. på ”Din egen makt” i samarbete med NSPHiG—

studiecirkel 

• ”Med starkare röst”, forts på ”Din rätt” —studiecirkel 

 

Föreläsningar och utbildningar 

Anmäl ditt intresse till 

 kansliet! 

Vi tar emot anmälningar  

löpande —så snart vi fått 

ihop tillräckligt antal  

deltagare meddelar vi datum 

och plats för vald utbildning 

eller föreläsning. 

 


