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Stockholm
Unga Rörelsehindrade
(Unga Rörelsehindrade Stockholm är
en region
i det rikstäckande
Förbundet Unga Rörelsehindrade)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015
Inledning
Unga rörelsehindrade Stockholm är en förening för unga med funktionsnedsättning i åldrarna
032 år boende i Stockholms län. Föreningens syfte är att bedriva intressepolitisk verksamhet
samt att erbjuda annan verksamhet som är intressant och viktig för våra medlemmar. Vårt
syfte är att fungera som en motpol till orättvisor och otillgänglighet i samhället samt att verka
för att unga med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet till social samvaro och
erfarenhetsutbyte.
Styrelsen för Unga Rörelsehindrade Stockholm, lämnar härmed följande redogörelse för
verksamheten under 2015.
Styrelsen
Styrelsens har under verksamhetsåret 2015 haft följande sammansättning.
Ordförande: Anton Boström, Stockholm
Vice ordförande: Agnes WimoGrip, Stockholm
Kassaförvaltare: Casper Hafvström, Stockholm
Sekreterare: Johan Bramstång, Stockholm
Ledamöter: Björn Erkus, Stockholm,
Hanna Öfors, Stockholm (from 17 okt)

Revisorer
Ordinarie: Patrick Englund, Stockholm
Revisorsuppleant: Kevin Nordfors, Stockholm
Föreningen har också haft en auktoriserad revisor under verksamhetsåret.
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Valberedningskommitté
I valberedningskommittén ingår Ina Åkerberg och Josefin Aydin under 2015.

Personal och Kansli
Under verksamhetsåret 2015 har vi fortsatt att hyra våra nuvarande lokaler på Kavallerivägen
30 i Sundbyberg där vi delar lokal med DHR Stockholm läns distrikt. Lokalerna är mycket
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och används därför ofta till möteslokaler,
temakvällar och andra aktiviteter.
Bra och kunnig personal är en viktig del i vår organisation då dessa bistår styrelsen i sitt
arbete och upprätthåller god kontakt med andra funktionshinderorganisationer. Detta arbete
är mycket viktigt för att styrelsen ska kunna genomföra sitt uppdrag och därmed se till att
medlemmarna får ut så mycket som möjligt av verksamheten.
Under verksamhetsåret 2015 har föreningen haft två anställda kanslister i, från och med
991101 är Katrin von Rettig anställd på 50%, samt från och med 100401 är Liza
Ekwall/Syeda anställd på 25% med Trygghetsbidrag.
Under 2015 har en del personalförändringar genomförts på grund av den rådande ekonomiska
situationen i föreningen. Dessa verkställs fullt ut under 2016 och innebär att vi under andra
halvan av 2016 endast kommer att ha en kanslist anstäld på 25%.

Representation
Under 2015 har föreningen haft representation i flera sammanhang och vid olika tillfällen.
Under 2015 andra halva har Anton Boström blivit invald i Förbundsstyrelsen i Förbundet
Unga Rörelsehindrade. Dessutom har Agnes WimoGrip under 2015 representerat föreningen
i funktionshinderrådet för utbidlningsförvaltningen i Stockholm Stad.
Anton Boström deltog i november 2015 i en nätverksträff annordnad av DHR med inriktning
på arbetsmarknad. Anton deltog även i seminarie på Clarion Hotel Arlanda med inritktning
på tillgänglighet och det nya tillägget i diskrimineringslagen. Arrangör för detta var DHR.
Representanter ur styrelsen deltog i utdelningen av STILs utmärkelse“Hjärter Ess” vid
Clarion Hotel Globen. Representanter ur styrelsen deltog också vid STILs seminarium
“Medborgargolv” 16/9 vid ABFhuset sveavägen.
Anton Boström och Johan Bramstång deltog vid förbundets temahelg om personlig assistans
under maj månad.
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Under 2015 hölls förbundsmöte i Förbundet Unga Rörelsehindrade. Vid förbundsmötet
representerades Stockholmsregionen av 4 stycken ombud. Under förbundsmötet tilldelades
även Anton Boström bidragsstiftelsens stipendie för sina insatser för Unga Rörelsehindrade
Stockholm.

Sammanträden och Styrelsearbete
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året.
Utöver detta har styrelsen löpande haft icke protokollförda arbets och diskussionsmöten.
Styrelsen hade under 2015 en planerings och utbildningsdag i samarbete med Förbundet.
Dessutom deltog styrelsen i en värvningskväll på förbundskansliet.
Styrelsen har också utbildats i det förbundsgemensamma medlemsregistret Ebas.

Årsmöte 2015
Årsmöte hölls den 11 april på Kavallerivägen 30, Rissne, Sundbyberg, med
11 röstberättigade medlemmar, personliga assistenter samt medhjälpare. Total cirka 20
personer. Agnes WimoGrip inledde förhandlingarna och lämnade sedan över till
mötesordförande och dåvarande förbundsordförande Mikael Berghman.
Protokollet fördes av Anton Boström. I samband med årsmötet erbjöds också möjligheten
medlemmar att umgås och utbyta erfarenheter genom en social medlemsaktivitet med
tilltugg.
Extra årsmöte 2015
Extra årsmöte hölls den 17 oktober på Kavallerivägen 30, Rissne, med 6 röstberättigade
medlemmar. Detta eftersom ett formaliafel i föregående årsmötesprotokoll behövde rättas till.

Medlemsaktiviteter
Under verksamhetsåret 2015 har medlemsaktiviteter bland annat skett i större projekt.
Vinterkul 18 januari 2015, ett årligt samarbete med RBU Stockholm, RG Aktiv
Rehabilitering, Stockholms Handikapp Idrottsförbund, samt Träffstugan. Vinterkul är en
vintersportsdag i Flottsbro med Afterski i Träffstugans lokaler i Sköndal. Deltagarna erbjuds
möjligheten att prova på diverse vintersporter, såsom sitski, curling och långfärdsskridskor.
Dagen blev mycket uppskattad och lockade många deltagare.
Under 2015 var också tanken att föreningen i samarbete med RBU Stockholm, RG Aktiv
Rehabilitering, Stockholms Handikappidrottsförbund och träffstugan, skulle genomföra
"SommarslutsKUL" under Forumvecka 37. Unga rörelsehindrade Stockholm skulle under
denna dag ansvarat för en tipspromenad. Detta blev tyvärr inställt på grund av för få
anmälningar.
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Föreningen deltog tillsammans med DHR under prideparaden i Stockholm. Totalt deltog ett
tiotal medlemar och föreningens medverkan i paraden blev mycket uppskattat både från
publik och arrangörer.
Föreningen har under sommaren 2015 annordnat en aktivitetsdag kallad “Sommarhäng vid
Sköndalsbadet”. Denna aktivitet hölls den 18 juli och lockade cirka 15 deltagare och
personliga assistenter. Under denna dag erbjöds möjlighet att spela boule, kubb och andra
sommarspel samt att bada i Sköndalsbadets pool. Rullstolstaxiföretaget Samtrans bjöd under
aktivitetsdagen alla medlemmar på glass.
Den 14 november 2015 genomförde föreningen i samarbete med VHIK en provapådag där
deltagarna erbjöds möjligheten att prova på bågskytte. Detta instruerades av VHIK:s
ordförande Lars Lemon som har mångårig erfarenhet av bågskytte. Antalet deltagare
upskattades till cirka 8 persnoner. Efter avslutat skytte bjöd föreningen på fika.
Den 21 november så genomförde föreningen en filmkväll med diskussion på temat attityder
och bemötande. Under aktiviteten visades filmen “Inside I am dancing” och därefter
diskuterades filmens tema, samt attityder och bemötande i allmänhet. Detta blev årets mest
uppskattade och välbesökta aktivitet dittills och lockade cirka 20 deltagare. Många intressanta
och givande diskussioner. På önskemål från deltagarna planeras liknande aktiviteter under
kommande verksamhetsår.

Utåtriktade aktiviteter, information och kampanjer
Unga Rörelsehindrade Stockholms har under verksamhetsåret 2015 varit aktiva i flera sociala
mediekanaler däribland Facebook och Twitter. Föreningen har också delat information via
hemsida samt via tryckt informationsblad.
En återkommande utåtriktad aktivitet som föreningen drivit under flera år är “Politiker i stol”.
Detta genomfördes tyvärr inte under verksamhetsåret 2015 på grund av att föreningen
fokuserat på att få bukt med den hård ansträngda ekonomin samt få igång mer
medlemsinriktad verksamhet för att locka fler medlemar. På lite längre sikt kan detta innebära
att de utåtriktade verksamheterna och i synnerhet aktiviteten “Politiker i stol” får större
genomslagskraft.
Under verksamhetsåret 2015 har föreningens ambition varit att driva ett antal kampanjer i
sociala medier. Därför genomfördes kampajen “otillgänglig semla” i samband med
fettisdagen 17/2 2015. Kampanjens mål var att få allmänheten att via sociala medier lägga ut
bild på sin semla och klassa den som tillgänglig eller ej, beroende på var den är köpt.
Kampanjen fick stort genomslag framförallt på facebook, totalt visade cirka 150 personer
intresse för kampanjen. I samband med kampanjen skrev Anton Boström och Agnes

5

WimoGrip en debattartikel som publicerades i tidskriften Funktionshinderpolitik samt på
deras webbplats.
Under oktober genomfördes ytterligare en kampanj med samma upplägg, denna gång i
samband med kanelbullens dag 4 oktober. Kampanjen kallades #rullebulle i sociala medier
och fick tyvärr inte lika stort genomslag men totalt visade cirka 40 personer intresse för
kampanjen.
Under verksamhetsåret har föreningen planerat uppsökande verksamhet på skolor,
fritidsgårdar samt andra för oss relevanta platser. Därför togs under 2015 ett
informationsmaterial fram tillsammans med Förbundet. Kontakt togs därefter med flertalet
skolor och verksamheter varav bland andra Skärholmens Riksgymnasium, Djupdalsskolan
och Träffstugan visade intresse. Ett första besök på Skärholmens Riksgymnasium planerades
till december 2015 men på grund av förhinder från skolans sida så beslöts det senarelägga
besöket till januari 2016.
Skrivelser
Stockholmsregionen har under 2015 inte haft några skrivelser.
Ekonomi
Stockholmsregionens verksamhet har finansierats huvudsakligen med anslag från Stockholms
Läns Landsting och medlemsavgifter och verksamhetsstöd från Förbundet.
Stockholmsregionens ekonomi har skötts av Unga Rörelsehindrade Stockholms styrelse, med
hjälp av vår kanslist Katrin von Rettig som skött löpande redovisning och bokföring.
Den ekonomiska ställningen den 31/12, se särskild redogörelse.
Årets resultat, 16 143,50 kronor dras från eget fritt kapital som därefter uppgår
till 14 529,05 kronor.

Medlemsantal
Medlemsantalet per 151231 uppgick till 165, varav 114 bosatta i Stockholm, varav 104 i
åldrarna 630.
Slutord
Det är nu dags att summera verksamhetsåret 2015. Året har varit väldigt innehållsrikt och
innehållit både roliga, intressanta och givande stunder, men också stunder av hårt arbete.
Föreningen har under året brottats med en hårt ansträngd ekonomi. Detta har bland annat
inneburit att vi tvingats ta det tråkiga beslutet att genomföra personalförändringar för att på
längre sikt skapa bättre förutsättningar och en ökad ekonomisk stabilitet för föreningen. Detta
beslut har inte varit lätt att ta och är både tråkigt och ledsamt, men det finns också mycket
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roligt och positivt att se tillbaka på, som vi måste och kommer ta med oss in i det kommande
verksamhetsåret. Vi har genomfört fler medlemsaktiviteter än på mycket länge, bland annat
den mycket uppskattade filmkvällen. Utmärkelsen jag tilldelades på Förbundets årsmöte i
höstas var ett bevis på att det 
vi
gjort i regionen har varit för föreningens och medlemmarnas
bästa, och även om det varit tungt och jobbigt stundtals, så är vi på rätt väg.
Jag ser fram emot det kommande verksamhetsåret, ett år som jag tror och hoppas kan komma
att bli det bästa i föreningens historia.

Anton Boström, ordförande
Stockholm den 20 mars 2016
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