
Som tidigare utlovats kommer här Nyhetsbrev nr 1 2023 

Kansliet arbetar på uppdrag av oss föreningar och behöver 

därför stöd och medverkan av oss. Vi måste bli bättre på det.  

Det vi har framför oss är en del av det som kansliet fått i upp-

drag att genomföra 

 

Paraplyorganisationen Funktionsrätt Skaraborg fyller 60 år 

under 2023 och vill gärna planera en födelsedag tillsam-

mans med er. Anmäl intresse att delta i en jubileumskom-

mitté till kansliet. 

Kom gärna med förslag på innehåll. Sänd era förslag till 

kansliet. 

 

Jag hälsar er välkomna till det här nya sättet att dela och i 

gemenskap ta del av verksamheten. 

 

Marianne Kjellquist 

Ordförande 

Några ord från vår Ordförande 

På gång 

Ett samarbete med Funktionsrätt VG kring barnfrågor är på 

gång. 

Vi behöver fler engagerade deltagare till våra arbetsgrupper!  

För mer information och intresseanmälan kontakta oss på 

kansliet. 

Om ni är intresserade av att få fler exemplar av vår broschyr 

för att lägga ut på lämpliga platser så hör av er. Det går bra 

att få den utskriven eller skickad via mail. 

Glöm inte att lämna in aktuella uppgifter för er förening 

efter era årsmöten!  
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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. 

• Frösunda assistans LSS-lagstiftning . Biblioteket Skara 23/2 kl 18 

• Anhörigstöd—studiecirkel 

• I Faderns, sonens och försäkringskassans namn — en standupshow 

24/3 kl 19. Odeon Kulturhuset Skövde 

• 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. 

 

Vad med och rädda liv! Skriv 
under namninsamlingen för 
att öppna den nationella 
Hjälplinjen igen. 
 
 

https://www.mittskifte.org/

petitions/oppna-den-

nationella-hjalplinjen-igen-

och-radda-liv?

fbclid=IwAR07D59iZ0PkK7a

SWU0khkUIzp6wZfYEolrUt7

Vk_Wuq5gY68dU5k7YcYQs  
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