
Webbportalen ”funkislotsen.se” hoppas vi, ska 
kunna hjälpa dig som är ung med en 
funktionsnedsättning, att undersöka samhället. 
Här får du ta del av lättillgänglig och 
lättförståelig information som du av olika 
anledningar kanske behöver för att t.ex kunna ta 
dig vidare i en situation du befinner dig i, utifrån 
din funktionsnedsättning. 

Du får genom Funkislotsen en inblick i hur 
samhället fungerar och genom den kunskapen 
stöd och hjälp att komma vidare.

Hälsa och funktionsstöd

Regionens konsulent inom området 
funktionshinder  ger råd och information i frågor 
som rör personer med funktionsnedsättning. 
Huvuduppgiften är att utifrån gällande 
funktionshinderlagstiftning uppmärksamma 
rättigheter och intressen för personer med 
funktionsnedsättning. Målet är full delaktighet i 
samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkoren. 

    Hälsa och funktionsstöd

 

2020

I anslutning till 

Våga ta plats!
- en föreläsningseftermiddag 

om hur man kan arrangera tillgängligt 
inom kultur, aktiviteter, motion 

Fredagen den 7 februari 2020
Kl 13.00 – 18.00 

Arenahallen i Halmstad

Förbundet Halland



 
PROGRAM

13.00Välkomna! 
Information om Funkislotsen
Hatte Bärtilsson och Jonas Gerdle,
projektledare på Funkislotsen.se

                  
13.15Anders Westgerd , VD GIL

14.00Fika

14.30Funkibator – ett aktivitetshus
i Växjö
Stefan Johansson, verksamhetsledare

15.15Friskis & Svettis – Enkeljympa
Annette Johansson

15.45         MIN LYXDAG
Margareta Lunde-Martinson, föreläsare 
leg sjuksköterska

16.30Avslutning

16.45 2-rättersmiddag

18.00Funkisfestivalen!

ANDERS WESTGERD
Anders  är VD för Göteborgskooperativet för 
Indipendent Living (GIL) och och kämpar för 
mänskliga rättigheter åt personer med 
funktionsnedsättning, mot diskriminering samt 
verkar som opinionsbildare i samhällsdebatten.

FUNKIBATOR 
Arbetar med utvecklingsfrågor inom området 
funktionsnedsättning. Arbetsandan genomsyras 
av nytänkande, möjligheter, lösningar, 
innovationer och entreprenörskap. 
Vi släpper fram personer. Vi vill att tankar, idéer 
och engagemang ska komma underifrån!

ANNETE JOHANSSON FRISKIS & SVETTIS
Enkeljympa
För dig med en intellektuell funktionsvariation.
Enkeljympa bygger på Friskis & Svettis Jympa. 
Det betyder träning för hela kroppen med enkla 
rörelser och stor portion glädje. 

MARGARETA LUNDE-MARTINSON 
Berättar om sitt projekt i stiftelsen MIN 
LYXDAG, och
hur vi kan skapa ett liknande projekt. 

Konferenskostnad   500 kronor (inkl moms)
(obs! biljett 195 kr och middag ingår i priset)
Anmälan görs till 
christina.fehrman@regionhalland.se
eller på telefon 035-14 61 03 senast den 
31 januari. Ange namn och kontaktuppgifter 
och eventuella önskemål, t ex specialkost. 
Vid återbud senare än 3 dagar innan konferensen
återbetalas ej avgiften.
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