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STATISTIK 

Både Funkibator och Funkibatorbutiken har 
för första gången fått personalkläder.

�Under året har det varit sju styrelsemöten. 

�Vid medlemsårets avslut den 31/12 2017 var det 413 medlemmar. 

�Under året har det genomförts fyra medlemsutskick via e-post, gjort 100-tals postningar via Facebook,  
     cirka 130 postningar via Instagram. Funkibators Facebook sida har cirka 2 750 gillaklick och har utöver 
     det många följare. 

�Styrelsen har haft åtta ledamöter. Två personer har varit adjungerade. 

�Funkibator har blivit nya medlemmar i eller haft fortsatta medlemskap i PIX ekonomisk förening, 
     Öppna kanalen, ASF Kronoberg och Sofiesam. 

�Funkibator har haft 37 anställda under kalenderåret. 

�Funkibator har blivit nominerade till Region Kronobergs folkhälsostipendium. Dock inte att bli utsedda 
     till stipendium. 

�Under året ansöktes om 90-konto, vilket också beviljades men kort därefter bestämde styrelsen att 
     avvakta för resursbesparing och träda ur upplägget i väntan tills att vi skulle kunna göra en större 
     satsning. 

�Personalklädsel har beställts både för Funkibator och Funkibatorbutiken. 
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Förbättrad bekräftelseinformation 
till de som anmält sig till aktiviteter.

�Rutiner avseende fritidsaktiviteter har utvecklats med kontinuerliga webbuppdateringar,   
     tydligare bekräftelse vid anmälningar, informationsutskick till deltagare, rapportering till 
     Studieförbund och Växjö kommun. 

�Förbättrade rutiner och system avseende medlemsregister, betalning av medlems avgifter,  
     trycksaker och informationsmaterial samt ekonomihantering. 

�Trycksak specifikt för Funkibator förening har uppdaterats. 

�Funkibator är en del av Nätverket SIP. 

Funkibators enkla broschyr om för-
eningen har under verksamhetsåret 
blivit uppdaterad.
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FRITIDSAKTIVITETER

Storsatsning från oktober 2017 på ”öppet hus”-koncept kallat kväll@sip. Där har ett 15-20 aktiviteter ar-
rangerats vid varje tillfälle under torsdagskvällar. Funkibator har stått bako ett större antal aktiviteter. 

FUNKIBATORS AKTIVITETER

Annonskollage för torsdagarna såg ut på det här sättet, ofta med 15-20 
aktiviteter.

�Minecraft har arrangerats för barn 
     tre kvällar i veckan. - The social club
     har arrangerats en gång i veckan. 

�Fredagsfika har arrangerats varje 
     fredag. Mot slutet av verksamhets
    året gjordes upplägget om till 
    fika@sip. 

�Biovisning har arrangerats en gång i 
     veckan med en film för barn och en 
     för vuxna. 
 
�Ungdomsgrupp har träffats en gång i 
    veckan. 

�Rollspelsgrupp har startat upp i 
     slutet av 2017. 

�Dinner at my place-konceptet har 
    genomförts några gånger. 

LEGOBYGGE
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TESTA MED TOMMY - DATORBYGGE & CHOKLADPROVNING

GÖR DIN EGEN PIN       DANSMATTA

MINECRAFT

I SAMVERKAN MED ANDRA
PHOTO BOOTH - DRÖMMARNAS KONTOR
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HUNDTRÄFF - TENDER LOVING CARING       DJ - DRÖMMARNAS KONTOR

MUSIC CORNER - GLOBALA KRONOBERG

ÖVRIGA AKTIVITETER

FFFFF 
Funkibators FikaFraktion Firar 
Frdag, FFFFF, har arrangerats 
varje fredag. I slutet av verksam-
hetsåret övergick upplägget till 
att istället kallas fika@SIP.

SPRÅKCAFÉ 
Tillsammans med Globala 
Kronoberg påbörjades en 
satsning kring internationella 
frågor och barn. på prov har 
språkcafé förbarn genomförst.

MINECRAFT 
Minecraft för bran och unga har 
genomförts under måndagar, 
tisdagar och onsdagar.

STUDIEBESÖK 
Under året genomfördes ett 
antal studiebesök till bland 
annat SVT, SR och Länstrafiken.
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FUNKSFÖRMEDLINGEN

Under året har det inbjudits till inspirationsträffar där det 
skett ett erfarenhetsutbyte mellan föreningar. företag och 
offentliga aktörer.

Nationell kampanj har pågått under året för att hitta och erbjuda stöd till föreningar och 
sociala företag över hela Sverige. Här har det erbjudits studiebesök, processtöd, föreläsningar, 
utbildning. 

Kampanjen har bestått av:  
- Omfattande annonsering på sociala medier.  
- Annonsering i fem papperstidningar. 
- Framtagning av förebildsmaterial i form av trycksak. 
- Framtagning av förebildsmaterial i form av filmmaterial. 
- Webbsida som samlat erbjudanden och allmän information. 

Lärlingsplatser är ett nytt upplägg som det börjat arbetas med.
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Annonsering har skett på  
sociala medier, Facebook, 
Instagram, Messenger med  
mera. Intresserade har  
kommit till satsningens  
kampanjsida  
arbete.funkibator.se

Annonsering har även skett 
på i fem papperstidningar 
exempelvis Reflex,  
Föräldrakraft, Rörelse

En stor nationell kampanj har under året genomförts där intresserade föreningar och sociala företag har fångats upp. 
Dessa har genom framtagna produktblad erbjudits tjänster.

• Ett 15-tal aktörer över Sverige har hittats där olika typer av stödinsatser är i process. Dessa 
aktörer finns exempelvis på följande geografiska platser: Visby, Kristianstad, Helsingborg, Hörby, 
Lund, Göteborg, Uppsala, Avesta, Kalmar, Borås. 

• Initiativ har tagits till att förbereda en ansökan till ESF-rådet. Samverkanspartners är Macken, Växjö 
kommun, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg, Samordningsförbundet. 

• En stor del av Funkisförmedlingen har bestått av ett Arvsfondsprojekt och det tredje och sista året 
avslutades den 31/12 2017. 

I sammarbete med Nätverket SIP 
har informationsblad producerats 
där olika arbetsteam presenterats.
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CYBERHJÄRTA

Cyberhjärta som kretsar kring träning med ny teknik har gått från det första planeringsåret till det 
andra året bestående av erbjudanden och konkreta aktiviteter. 

En av flera träffar med satsningens två experter, Håkan Lars-
son, Furuboda samt Per-Olof Hedwall, Certec, Lunds tekniska 
Högskola.

- Stort bemanningsinsats på skoleventet Mot nya höjder. 
- Deltagande på Certecdagen i Lund. 
- Aktiviteter på LSS-boende.  
- Aktiviteter på Furuboda folkhögskola/riksgymnasiet i Kristianstad.  
- Deltagande på många öppet hus-dagar kallat kväll@sip. 
- Mottagande av personer för träningstillfällen. 

En av flera spånträffar där personer med olika kompetenser samlas för att bidra till vilken typ av teknik och metodik 
som kan användas för träning.
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Cecilia Forss, idrottsvetare Jesper Petersson, projektledare och 
teknik- och spelexpert.

Jan Carleklev, innovatör, och  
konstnär inom teknik och ljud.

I samverkan med medieföretaget Zenta 
anordnades tidigt en träff inriktad på 
Virtual reality.

Besök hos Reumatikerförbundet i  
Kronoberg, styrelsemöte, där Jesper  
förmedlade vad Cyberhjärta kan erbjuda.
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- Stort bemanningsinsats på skoleventet Mot nya höjder. 
- Deltagande på Certecdagen i Lund. 
- Aktiviteter på LSS-boende.  
- Aktiviteter på Furuboda folkhögskola/riksgymnasiet i Kristianstad.  
- Deltagande på många öppet hus-dagar kallat kväll@sip. 
- Mottagande av personer för träningstillfällen. 

Medarbetare i Cyberhjärta, Björn Jönsson,  
internjuas för Neuroförbundets  
medlemstidning Reflex.

Deltagande på internationell spel- och  
IT-mässa i Tyskland.

Medverkan vid Certecdagen i Lund där Cyberhjärta hade ett seminarium om träning med 
ny teknik.
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Speciellt besök av den internationella 
cykelsatsningen i syfte att uppmärk-
samma LSS-boenden. satsningen Funk-
tionshinderbanan, fick både information 
och prov-på ny teknik och träning.

Teknisk rullstolsbana på eventet 
Mot nya höjder, där Cyberhjärta 
bemannade många träningsstationer 
under 10 dagar.

Prova på-dag på Furuboda folkhögskola.
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Inför satsningens årsbrytpunkt skickades en redovisning för år ett in, jämte ansökan för år två.  
Båda godkänndes.

Under verksamhetsåret har både digital och 
analog teknik köpts in för att användas i 
träningssyfte.
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• Under året har det pågått löpande investeringar i ny teknik däribland VR-utrustning, 
dansmattesystem, balansplattor, utrustning för finmotorik. 

• Förberedande arbete med att arrangera två regionala konferenser kring ämnet träning med ny 
teknik. En konferens kommer genomföras i Växjö och den andra i Kristianstad. 

• Planering och genomförande av tiotalet träningsaktiviteter Kristianstad/Furuboda. 

• Produktion av informationsmaterial i form av event/utställningsmaterial, webbsida, informationsflyers 
och erbjudanden. Samlande av bildbank på Flickr. 

Professionel fotografering i fotostudio 
inför produktion av informationsmaterial.

Produktion av enkel flyer som representerar 
Cyberhjärta

Montermaterial som använts vid aktiviteter 
och utställningar

Bygge av särskilt medie-samt förrådsrum 
för Cyberhjärtas verksamhet och teknik
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PRICKENS KOMPISAR

Besök på årets Bok-och biblioteksmässa i Göteborg.

Medverkan på biblioteksdag i Ljungby där Prickens kompisar visades upp.

• Första barnboksuppdraget genomfört hösten 2017 och där producerades illustrationerna. 

• Produktion av informationsmaterial i form av intern och extern FB-sida, webbsida, 
erbjudanden, produktblad, rollup. Samlande av bildbank på Flickr.

• Inköp och uppbyggnad av ett barnboks- och leksakssortiment.

• Stöd med från Team Olmed med produktion av ortoser och andra hjälpmedel till nallar.  

• Egenproduktion av hjälpmedel till nallar med hjälp av 3D-skrivare.och illustratörer.
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• Skapande av manual över arbetssätt och riktlinjer avseende barnboksproduktion.

• Förberedelser för att genomföra ett 10-tal barnboksproduktioner och etablerat kontaktnät av 
berättare och illustratörer.

• Medverkan på Arvsfondsdagen den 26/4 i Stockholm.

De första egna barnboksproduktionerna börjar 
växa fram.

Uppbyggnad av ett nätverk med illustratörer.

Möte och inspelning av poddar med förebilds-
personer.
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Utvecklat sortiment av leksaker för barn med 
funktionsnedsättning.

Samarbete med företaget Team Olmed som  
producerat ortoser till nallar.

Utskrift av hjälpmedel till nallar,  
en del av Prickens kompisars  

leksakssatsning.
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Egen produktframtagning av funkisprodukter.

Inköp av ett lager av barnböcker med funkistema.

Produktion av en uppsättning informationsblad.

Prickens kompisars logotype utvecklas 

och växer fram i olika former.
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DISTANSKURSEN

Distanskursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället genomförd med ett 30-tal 
studerande. Fysiskt träff i Växjö den 12 oktober 2017 där fyra föreläsare fanns med på 
programmet. Distanskursen genomförs på uppdrag av Region Kronoberg, 
Grimslövs folkhögskola. 

Årets programblad för den fysiska träffen i Växjö.

Håkan Larsson, logoped på riksgymnasiet i 
Kristanstad och Furuboda folkhögskola, berättar 
om hur IT kan användas för att träna förmågor.

Malin XXXXX, enhetschef 
på äldreboende, berättar 
om nya innovativa 
aktiviteter och metoder 
för att skapa motivation 
och aktivitet.
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SOMMARJOBB

Drygt 30 sommarjobbare i gymnasieålder, från kommuner i Kronobergs län. Huvuddelen av 
deltagarna kommer från Växjö kommun. 

Då Mästeriet är en stor 
fastighet, så finns det mycket 
fastighetsarbete.

En av många aktiviteter för årets 30-tal sommarjobbare. Ämnet var fysisk aktivitet och träning.
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SMÄRTFÖRELÄSNING

• Tre föreläsningsserier om långvarig smärta har genomförs på:
 - Gotland med fem stycken föreläsare.
 - Kristianstad med fyra stycken föreläsare
 - Helsingborg med fyra stycken föreläsare.

• Satsningen har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen samt samarbeten 
med Neuroförbundet, DHR, Unga Funkisar, Reumatikerförbundet med mera. 
 
• Merparten av föreläsningarna har filmats.

Pia Dyvander-Johansson, eldsjäl på Gotland som genom sitt stora nätverk såg till att föreläsningarna blev välbesökta.

Informations- och 
kampanjmaterial 
kring smärtföre-
läsningsserien på 
Gotland.
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Informations- och kampanjmaterial kring 
smärtföreläsningsserien på Gotland.

Föreläsningar i Kristianstad  
med Björn Jönsson från  
Funkibator syd som lokal värd.

Programblad för Helsingborg och 
Kristianstad
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FRITIDSHJÄLPMEDEL

Donation från Region Kronoberg av betydande mängd av fritidshjälpmedel. Arbetat upp 
rutiner, upplägg, trycksaker, katalog och avtal. Gjort egna investeringar i följande:

1 st Cykel med tre hjul
1 st mobil reselift
2 st Eloflex
2 st Eldrivna parcyklar

Funkibator har varit pådrivande avseende inköp av ett öppet och ett täckt släp.

Donation av fritidshjälpmedel från 
Region Kronobergs hjälpmedelscentral 
samt avtal kring hur dessa ska förmedlas 
i invånarna i Kronobergs län.

Några av de donerade hjälpmedlen.
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Utskickad pressinformation i samband med  
övertagandet av verksamheten från  
Hjälpmedelscentralen.

Investering av nya 
hjälpmedel som  
kompletterar upp 
materialparken.

Initiativ till att PIX investerat i transport-
lösningar med både ett öppet och ett 
täckt släp. Framtagning av informationsmaterial.
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• Genom beviljade medel från Växjö kommun avseende 2017 och 2018 så har en satsning 
gentemot Växjö kommuns föreningsliv skett. Här har föreningar kontaktats där de 
erbjudits stöd i form av information, kunskap, inspiration, studiebesök. Syftet är att utveckla 
och stödja Växjö kommuns föreningsliv på området funktionsnedsättning.

• Trycksaker har producerats i form av en informationsfolder samt tre specifika erbjudan-
den. En del av arbetet har bestått i att samtliga föreningar (ca 400) i Växjö kommun har  
kontaktats, en och en, via e-post.

• Vidare kontakt har skett i syfte att besöka föreningar på medlemsmöten, styrelsemöten 
och liknande.

• Här har vi än så länge fått intresse av utveckling av gymnastikförening, kultur- och  
musikförening, hästförening, golfförening.

Informationsbroschyr till föreningarna i 
Växjö kommun.

Konkreta tjänster som erbjuds till föreningarna
 i Växjö kommun.

RESURSCENTER  
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
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UTESATSNING

Grön satsning som slutfördes i augusti 2017. Startskottet var beviljade investeringsmedel från 
Växjö kommun under 2016. I satsningen har det materialmässigt ingått följande investeringar:

- Växthus med tillgänglighet för rullstol
- Komposter för både mat- och trädgårdsavfall
- Hönshus
- Odlingsbänkar
- Husvagn som förvaringsbod

Anläggning av stort och  
tillgängligt växthus.

Hönshus färdigställt på  
Mästeriets gavelsida.
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FUNKIBATORBUTIKEN

Kattis och Fredrik som arbetar i Funkibatorbutiken.

• Affärsutvecklat Funkibatorbutiken genom marknadsföring på sociala medier, satsning inom 
fotografering, utbildning av bemanningspersonal, utökade öppettider, förfining av kundregister.

• Samverkan har skett med verksamhet inom fritidshjälpmedel. Här bistår personal i Funkiba-
torbutiken med att svara på kundsamtal, bokning, planering av transport, utprovning.

• Uppdatering av Funkibatorbutikens webbsida och utökat flöde av postningar på sociala medier.

• Under året har omsättningen ökat markant.

Fotograferingstillfällen för att ta bilder till den nya webbsidan.

Deltagande på utställningar  
och events.
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AFFÄRSUTVECKLING OCH 
SOCIALT FÖRETAGANDE

• Registrerat Funkibator som socialt företag hos Sofiesam, www.sofisam.se.

• Blivit medlemmar i Kronobergs läns nya paraplyförening för socialt företagande, ASF-företag.

• Producerat produktblad med en rad nya produkter exempelvis odlingsbänkar, minirullstolar, 
barnböcker.

• Utvecklat försäljning av tjänster där betalning sker för externa studiebesök. Understöd i  
utvecklingsarbetet av Nätverket SIPs tjänsteförsäljning inom konferens, lokal och förtäring.

Produktion av odlingslådor. Uthyrning av lokalen till föreläsningar 
och andra möten.

Illustrerande av bok.
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Försäljning av Kombucha.

Försäljning av leksaker med funkistema  
och eldriven rullstol, Eloflex.

Utvecklad kioskförsäljning.
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JOEL GUSTAVSSON-STIPENDIET

Björn Jönsson från Kristianstad utsågs till årets stipendiat av Joel Gustavsson-stipendiet.

Lukas Karlsson från Funkibators styrelse delar ut Joel Gustavssonstipendiet till 
Björn Jönsson.

Traditionsenlig middag med Joels föräldrar, pristagaren och representanter från 
Funkibator.
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MANIFESTATIONER, PRIDE OCH  
KONFERENSER

MANIFESTATION
Den 2 december 2017 var Funkibator medarrangör av en lokal manifestation i Alvesta.  Ämnet 
var LSS där budskapet var att värna om insatsen.

Pridetåget i Växjö.

Lukas Karlsson samordnare 
för Funkibator,  

LSS-manifestation i Alvesta.

PRIDETÅG
Deltagande med ekipage i årets pridetåg. 
Genomfördes i Växjö.
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KONFERENS
• Deltagit och föreläst på regional konferens på Gotland om tillgänglighet.

• Deltagit och föreläst på nationell konferens i Helsingborg med temat Arbetsmarknad för  
personer med funktionsnedsättning.

Föreläsning på nationell konferens om 
arbetsmarknad i Helsingborg.

Föreläsning på tillgänglighetskonferens  
på Gotland.
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VÄRDAR FÖR STUDIEBESÖK

Under året har Funkibator varit värdar får många olika typer av studiebesök. Här följer några 
exempel:

- Oliver Rosengren och Christer Karlsson, Växjö kommun.
- Ingrid Burman, Kronobergs läns nya landshövding.
- FUB Uppsala som startat upp nytt Arvsfondsprojekt.
- Föreningspersoner från Halmstad och Falkenberg.
- Lunds Fontainhus, Lunds kommun och Dröminkubator.
- Linnéuniversitetet, socialt arbete, professor och lärare från Indien.
- Seniornet Växjös styrelse.
- Många olika politikergrupper.

Näringslivsansvariga från  
Kronobergs läns kommuner.

Besök från DHS i Helsingborg.

Besök av cyklister från Emrahus, i satsningen  
funktionshinderbanan.

Funktionsnedsättningsrådet i Halland.
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Besök av Kronobergs läns nätverk för 
social ekonomi.

Öppet hus för handläggare från  
Arbetsförmedlingen.

Besök från Fontänhuset i Lund.

Besök från FUB i Uppsala.
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VOLONTÄRSATSNING

Tre satsningar vad det gäller volontärer och ideella insatser:

- Europeiska volontärer i samverkan med Globala Kronoberg med avseende två personer.
- Seniorvolontärer där personer 55 år och uppåt erbjudits att komma med och hjälpa till i 
  verksamheten.
- Ideella insatser där personer hjälpt till som ledare eller att de bidragit med att exempelvis sy
  eller snickra.

Besök av cyklister från Emrahus, i satsningen  
funktionshinderbanan.

Funktionsnedsättningsrådet i Halland.

Satsning kallad Seniorvolontärer.

Funkibator har haft hjälp av två volontärer 
via Globala Kronoberg.
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Textilhjälp med att sy dammskydd till våra 
datorskärmar. 

Daniel Csorba en av volontärerna 
som hjälp till i Funkibator.

Maria Mandeva en av volontärerna 
som hjälpt till i Funkibator.
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ANSÖKNINGAR VÄXJÖ KOMMUN

Växjö kommun, Kultur och fritid, föreningsbidrag
Växjö kommun, Kultur och fritid, investeringsbidrag, fotoutrustning 
Växjö kommun, Kultur och fritid, investeringsbidrag, konferensutrustning
Växjö kommun, Kultur och fritid, investeringsbidrag, fritidshjälpmedel

Växjö kommun, Kultur och fritid, projektbidrag, KIM-byrå
Växjö kommun, Kultur och fritid, projektbidrag, USE 

Växjö kommun, Arbete och välfärd, auktorisering sysselsättning för 
personer inom psykisk ohälsa

Ett omfattande arbete har genomförts för att Funkibator skulle auktoriseras för att bedriva syssel-
sättning för personer inom psykisk ohälsa. Arbetet föranleddes av att ha tagit aktiv roll där det på 
många olika sätt framförts att upplägget varken var bra eller rättvist. Funkibator gjorde en ansökan 
om auktorisation och blev godkänd november 2017.

BEVILJATS XX XXX kr
AVSLAG
AVSLAG
BEVILJATS 67 500 kr

AVSLAG
BEVILJATS 100 000 kr

BEVILJATS

Godkänd auktorisering hos Växjö 
kommun avseende sysselsättning.

Beviljat kommunalt investeringsstöd 
avseende två eldrivna parcyklar och en 
eldriven rullstol.
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Region Kronoberg, regionstyrelsen, ansökan om driftstöd med 200 000 kr.

Ett långdraget arbete har genomförts under hela året i syfte att få någon variant av 
ekonomiskt driftstöd från Region Kronoberg. Vidare diskussion avseende en så kallad 
överenskommelse är i process.

ANSÖKNINGAR REGION KRONOBERG 
OCH SOCIALSTYRELSEN

Ansökan skickad till Region Kronoberg avseende 
driftstöd.

Ansökan skickad till Socialstyrelsen avseende 
sysselsättning för personer med psykisk ohälsa.



VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2017 
FUNKIBATOR IDEELL FÖRENING, 802462-4150 sid 39

ANSÖKNINGAR FONDER/STIFTELSER

Under året har Funkibator både varit beviljade och beviljats nya ekonomiska medel. Den här verksamheten har i stor
omfattning genomförts och slutredovisats. Ett fondteam har arbetat tillsammans och gjort ansökningar i större 
omfattning. Ansökningar är inskickade där besked väntas.  Ansökningarna har haft ett antal huvudinriktningar som 
exempelvis:

- Träning med ny teknik
- Rullstolsanvändning
- Leksaker för barn med funktionsnedsättning 
- Internationella aktiviteter för barn med funktionsnedsättning

Kungaparets bröllopsfond, leksaksbibliotek.     BEVILJATS 30 000 kr

Erik och Sigvards stiftelse, internationella barn    BEVILJATS 10 000 kr
Skandia idéer för livet, internationella barn     BEVILJATS 20 000 kr
Gertrud och Ivar Petterssons stiftelse, internationella barn   BEVILJATS 20 000 kr

Lars Hiertas minnesfond, rullstolssatsning     BEVILJATS 15 000 kr

Sparbanksstiftelsen, träning med ny teknik     BEVILJATS 20 000 kr
Kronprinsessans Margaretas minnesfond, träning med ny teknik  BEVILJATS 20 000 kr
Norrbacka Eugenia, träning med ny teknik     BEVILJATS 20 000 kr
Jerringfonden, träning med ny teknik     BEVILJATS 20 000 kr

Anna Bondes fond, personlig nominering av medlem    BEVILJATS

ÖVRIGT
Stöd från Studieförbundet Vuxenskolan avseende rapportering av folkbildning med kulturarrangemang och studiecirklar.

Under året har ett fondansöknigsteam arbetat som 
åstadkommit mycket goda resultat.

Idén ”Internationella barn” beviljades medel från flera fonder.
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POLITIKERKONTAKT

• Personliga handskrivna brev till Sveriges riksdagspolitiker där det sista skickades i oktober 2017.  
Breven gav följande resultat:

- Närings- och innovationsministern, Mikael Damberg (S), studiebesök hos Funkibator
- Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S), träff i Helsingborg
- Riksdagsledamot, Monica Haider (S), studiebesök hos Funkibator
- Riksdagsledamot, Bengt Eliasson (L), studiebesök hos Funkibator
- Partiledare, Jonas Sjöstedt (V) inbjuden till Funkibator vid möte om LSS i Växjö
- Bengt Westerberg (L), studiebesök hos Funkibator
- E-post och brev tillbaka från flera andra riksdagspolitiker. 

• Deltagit i Växjö kommuns två samverkansråd 1) Kommunstyrelsen 2) Arbete och välfärd, 
Omsorgsförvaltningen, överförmyndarnämnden.

• Skickat ut flera nyhetsbrev via e-post till lokala och regionala politiker.

• Skickat särskilt brev till Kulturministern, Alice Bah Kuhnke.

• Middag med och senare studiebesök av Oliver Rosengren i ämnet socialt företagande.

• Besök av flera lokala/regionala politikergrupper.

349 handskrivna brev skickades till 
Sveriges alla riksdagspolitiker.
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Besök av Bengt Westerberg, 
initiativtagare till LSS under 90-talet.

Middag med Växjö kommuns 
kommunalråd, Oliver Rosengren för 
samtal om socialt företagande.

Träff i Helsingborg med arbetsmark-
nadsministern, Ylva Johansson.

Besök av närings- och innovationsministern, 
Mikael Damberg.
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Besök av riksdagspolitikern, Bengt 
Eliasson.

Besök av Ingrid Burman, Kronoberg 
läns nya landshövding.

Samtal med Eva-Britt Svensson, 
tidigare EU-parlamentariker.

Besök av chef för Växjö kommuns upphandling, 
Christer Karlsson och kommunalrådet, Oliver 
Rosengren.
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MEDIAMEDVERKAN

170303  Smålandsposten   Virtuell verklighet ger nya upplevelser
170307  Sveriges radio Kronoberg Umbuntu för psykisk hälsa
170314  Smålandsposten   Växjö kommun försvårar för oss att hjälpa utsatta
170318  Smålandsposten   Vi har inte missuppfattat kommunens modell
170413  Smålandsposten   Organisation i Växjö får miljoner för husbygge
170503  Sveriges radio Gotland  Långvarig smärta, Juhani Korvo
170519  Smålandsposten   Sjukersättning, ett helvete att få och att ha
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170529  Gotlandstidningar  Smärtteam bra, men det behövs mer
170628  Smålandsposten   Tack för stjälpen, Växjö kommun
170828  Smålandsposten   Personporträtt Sandra Lundh
170901  ETC Växjö   Svårt att låna pengar för sociala företag
170915  ETC Växjö   Personporträtt Matilda Skog
170924  Sverige radio Kronoberg Internationella barn, Erik och Sigvards stiftelse
170927  Sveriges radio Kronoberg Minecraft för barn
171006  Smålandsposten   Insändare av Lukas Karlsson

Pluggannonser från Funkibator har funnits med i Smålandsposten.
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MEDIEUTVECKLING

• Funkibator har fått en ny omfattande grafisk profil vilken nu används vid formgivning. 

• Bilder har börjat samlas i en molntjänst kallad Flickr. 

• Det har skett en större satsning inom formgivningsområdet där två formgivare anställts. Nya 
trycksaker har producerats i sådan omfattning som tidigare aldrig skett.

• Det har satsats på en filmproducent där filmer producerats i sådan omfattning som tidigare 
aldrig skett.

• Det har satsats på illustrationsområdet där illustrationer anställts. Det här har gjort att 
illustrationer producerats i sådan omfattning som tidigare aldrig skett.

• En begynnande opinionsgrupp finns där denna varit delaktig i att skicka insändare till tidningar, 
bedriva aktioner och medverka på politiska mötens allmänhetens frågestund. 

• Kompetensutveckling har skett avseende annonsering på sociala medier. Som ett resultat av det 
så har en extern utbildning sålts och genomförts.

Satsning på en filmfunktion vilket 
har gett många filmer som visats 
via Öppna kanalen och Youtube.

Systematiskt arbetssätt för 
marknadsföring och  
informationsspridning.
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TEKNIKUTVECKLING

Webkamresystem för livesändning.

Kameror och mikrofonststen för 
inspelning av film.

3D-skrivare.

White box för fotografering 
av mindre produkter samt 
bakgrundsvägg.
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System för podinspelning.

Tre pingisbord, två för inomhusbruk och 
ett för utomhusbruk.

Donation av datorkomponenter 
från företaget Komplett.
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Mindre utomhusförråd av  
fritidshjälpmedel.

Inköp av utrustning för träning 
med ny teknik.
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MATERIALINVESTERING

• Inköp av kompletterande fritidshjälpmedel cykel, mobil reselift, eldrivna rullstolar, batteridrivna 
parcyklar, weehoo cykelvagn för barn samt initiativ till att köpa in ett täckt släp för transport av 
fritidshjälpmedel.

• Inköp av utrustning för simulering av funktionsnedsättning, manuella rullstolar, viktväst.

• Cyberhjärta, träning med ny teknik, har stått bakom inköp av digital träningsutrustning med flera 
VR-system, dator samt uppdatering av äldre datorer, danssystem för 16 personer, balansbrädor, 
pulsklockor, Nintendo WIIU, jongleringsmaterial, inomhuscurlingsystem, analog träningsutrustning.

• Prickens kompisar, barnboksproduktion, har stått bakom inköp av ritplatta, iPad plus, Apple pen, 
förebildsleksaker, barnbokssortiment.

• Inköp av medieutrustning med videokamera, 3D-skrivare, whitebox, fotovägg, strålkastare, 
myggor både trådlösa och icke trådlösa samt myggor till smartphone, webbkameror för 
livesändning, 

• Aktivitetsmaterial pysselmaterial, byggsatser flygplan och dinosaurier, fimolera, filmer för 
biovisning, muggar för målning, pärlor, biosnacks, pizza till pizzakvällar och korv med bröd för 
bjudning.

• Komplett har donerat IT-material till oss, bestående av sådant som reklamerats till dem, och som 
fått brutna förpackningar, men materialet är fungerande och helt nytt.

• Fortnox har i större omfattning donerat möbler till Funkibator, vilket kommit hela Nätverket SIP 
till godo.
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TRYCKSAKSPRODUKTION

• Funkibators grafiska profil
• Funkibator allmän informationsbroschyr
• Arbete för alla sex produktblad
• Resurscenter funktionsnedsättning broschyr
• Resurscenter funktionsnedsättning tre produktblad
• Fritidshjälpmedel broschyr
• Fritidshjälpmedel katalog
• Fritidshjälpmedel låne/hyravtal
• Affärsverksamhet produktblad -
  minirullstol, odlingsbänk, Kombuchate, Eloflex
• Prickens kompisar flera informations-/produktblad
• Cyberhjärta flera informations-/produktblad
• Filmkatalog över Funkibators filmproduktioner
• Princessträffen flera väggposters
• Fritidsaktiviteter flera informationsblad
• Seniorvolontärer informationsblad
• Runstenen presentationsbroschyr
• Joel Gustavsson-stipendiet stipendietavla
• Henrik Larsson presentationsblad
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FILMPRODUKTION

• Smärtföreläsningar Gotland, flera föreläsningar
• Smärtföreläsningar Helsingborg, flera föreläsningar
• Smärtföreläsningar Kristianstad, flera föreläsningar
• Eftersnack efter möten i Växjö kommuns samverkansråd, flera inspelningar
• Nationell konferens Arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning 
   i Helsingborg, flera föreläsningar
• Bemötandeutbildning med Felix Elmgren, flera utbildningsfilmer
• SIP-nytt med Lukas Karlsson, flera avsnitt
• Cyberhjärta presentation av teknik, 10-talet teknikfilmer
• Cyberhjärta samtal i TV-soffan kring träning och ny teknik
• Cyberhjärta, minikonferens träning med ny teknik
• Distanskurs föreläsare, Emmalill Frank
• Umbuntu, Emelie Henriksson, psykisk hälsa
• Rullstolsanvändande informationsfilmer
• Manequinn challenge
• Sveriges mest tillgängliga hus, informationsfilmer
• Arbete för alla, informationsfilmer tre teman
• Podinspelningar, klippningar av samtal
• Livssändning via Youtube årsmötet 2017 Inspelning av ett antal ”Eftersnack” 

efter mötena med Växjö kommuns 
samverkansråd.
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WEBB OCH SOCIALA MEDIER

Funkibator Öst     www.funkibator.se
Funkibator riksförbund    www.funkibatorrf.se
Funkibator på Facebook    www.fb.com/funkibator
Verksamhetsinspiration i bilder   www.funkibator.se/inspiration.html
Funkibators möjlighetshop   www.funkibator.se/mojlighetsshop.html
Funkibator på Instagram    www.instagram.com/funkibatordraken
Stöd till arbetsmarknaden   www.funkisformedlingen.se
Barnbokssatsning Prickens kompisar  www.prickenskompisar.se
Cyberhjärta träning med ny teknik  www.cyberhjarta.se
Funkibatorbutiken, försäljning av hjälpmedel  www.funkibatorbutiken.se
Filmer på Youtube    www.youtube.com/user/funkibatorpodcast
Radiopoddar     soundcloud.com/funkibator-ideell-foerening
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EXTERNA SAMARBETEN

• Region Kronoberg, omfattande samverkan med flera olika enheter avseende fritidsaktiviteter, 
arbetsmöjligheter, myndighetsstöd. Även uppbyggnad av verksamhet efter donation av 
fritidshjälpmedel.

• Studieförbundet Vuxenskolan, fortsatt samarbete kring folkbildning avseende studiecirklar 
och kulturarrangemang.

• Fritidsforum, medverkan i Arvsfondsprojektet ID, Identitet Delaktighet, med deltagare av 
personal- och ungdomsgrupp på träffar i Stockholm.

• FUB Uppsala, medverkan i Arvsfondsprojektet Ge makten vidare. 

• Umbuntu i Sundsvall, arbete med att starta upp verksamhet inom psykisk hälsa.

• Furuboda folkhögskola och riksgymnasierna i Angered och Kristianstad avseende aktiveter med 
Cyberhjärta samt möjlig projektsatsning kallat, Efter skoltid.

• Macken avseende möjligt ESF-projekt kallat, Arbete för alla.

• Aktörer på Gotland som vill starta upp olika verksamheter som Funkibator har på Gotland. 

• Funkibator riksförbund, där två lokalavdelningar är anslutna.

• Funkibator syd, stöd med ekonomiskt och administrativt stöd.

Samverkan med Fritidsforums 
i syfte att kompetensutveckla 
fritidsgårdspersonal i sociala 
medier.
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Samverkan med Macken kring möjlig 
arbetsmarknadssatsning.

Träff med Seniornet i syfte till samverkan.

Samverkan med Riksgymnasiet i 
Kristianstad i syfte till en satsning där 
elever kan stödjas då de slutat 
gymnasieskolan.
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Samverkan med föreningen Runstenen i Hörby.

Samverkan med Riksgymnasiet i Göteborg, 
Angered i syfte till en satsning där elever 
kan stödjas då de slutat gymnasieskolan.
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Besök på Gotland där vi träffade flera aktörer för möjlig samverkan.

Besök av Umbuntu från Sundsvall i 
syfte att starta upp verksamhet 
inriktad på psykisk hälsa.
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INTERNA SAMARBETEN INOM 
NÄTVERKET SIP

• PIX, fastighetsutveckling, tillbyggnation av Mästeriet samt ansökan om lokalstöd till Arvsfonden.
• PIX, fastighetsinvestering, villa@sip.

• PIX, event, Den stora släktträffen.
• PIX, event, öppet hus för handläggare.
• PIX, fritidsaktivitetssatsning, kväll@sip.
• PIX, fikaaktivitet, fika@sip.

• PIX, medieutveckling, uppbyggnad av bildbank på Flickr.
• PIX, internutbildning, kompetensprogram information och kommunikation.
• PIX, idéutveckling, KIMA-byrå.
• PIX, arbetsmarknadsverksamhet, understöd av team, handledamöten, administration, ekonomi.

• Projektor, Globala Kronoberg, landsbygdsatsning.
• Projektor, Globala Kronoberg, internationella barn.
• Projektor, Drömmarnas kontor, styrgruppsuppdrag.

• Tender Loving Caring, valberedningsarbete.

Donation av möbler från Fortnox kom hela 
Nätverket SIP till nytta. 

Förvärv av villafastighet till Nätverket SIP där 
Funkibator varit drivande.
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Allmän fastighetsutveckling där Funkibator varit drivande avseende tillgänglighet, hiss, 
toaletter.

Nätverket SIPs fastighetsgäng 
byggde en stor rullstol där 
målet är att ha denna på 
fastighetens tak, som 
igenkänningssymbol.
inriktad på psykisk hälsa.

Tid har lagts på att utveckla Nätverket SIPs 
funktion avseende fika och förtäring.
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Nätverket SIPs redaktion har hjälpt till med att 
göra illustrationer till en bok.

Medverkan med artiklar i Nätverket SIPs 
tidning SIP Nytt.

Medverkan på eventet 
”Släktträffen” där även 
Sveriges längsta 
veganska banana split 
producerades.

Engagemang avseende 
valberedningsarbete i 
TLC.

Stöd till Globala Kronoberg i syfte att 
utveckla en internationell landsbygds-
satsning.

Utveckling av social affärsverksamhet 
med nya koncept och produkter.

Samverkan inom hela Nätverket SIP i 
syfte att auktorisera hos Växjö kommun 
för sysselsättning.
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BUBBLARE INFÖR 2018-2019

• Internationell globala satsning där kontakt söks hos Rotary, Permobil, Svenska institutet.

• Utveckling inom personlig assistans där Funkibator sedan tidigare har beviljat tillstånd från IVO.

• Möjliga projektverksamheter Efter skoltid och Arbete för alla.

• Inskickat av svar på så kallad request of information (ROI) avseende upphandling av 
posthantering.

• Inskickade fondansökningar, deltagande i fototävling, nominering av ungdomsledare.

• Utveckling av och kraftig förbättrad användning av databaser. 

Träff med Louise Linderoth.
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PERSONAL OCH VOLONTÄRER

Abdulrhman Jawhari, teknik
Anna-Maria Eriksson, projektassistent, register, webb
Anna-Stina Stenbeck, skribent, research
Anna Thilén, butik
Annelie Eller, redaktion
Aleksa Pajovic, ekonomi och administration
Alice Letell, aktivitetsledare
Alix Schubert, EVS-volontär
Arian de Vires, aktivitetsledare
Björn Jönsson, regional etablering syd
Britt Pettersson, formgivning
Cecilia Forss, projektassistent
Christopher Svensson, aktivitetsredovisning, projektassistent
Daniel Csorba, EVS-volontär, aktivitetsledare
Elias Hvornum, aktivitetsledare
Elma Lovic, socionom, fritidskonsulent
Emmalill Frank, projektassistent
Esther Gonzalez, aktivitetsledare
Fatima Täck Von Elern, projektassistent
Felicia Olofsson Fält, aktivitetsledare
Fredrik Holmquist, butik, projektassistent
Hanna Holma, aktivitetsledare
Ingmar Svensson, fastighet, projektassistent
Jack Engdahl, reception, förtäring
Jesper Petersson, projektledare 
John Svensk, teknik

Karin Solberg, administratör
Katarina Lindwall, projektassistent, butik, kansli
Katarina Liwbom, redaktion
Laith Al Shabendr, fastighet
Lars Franzen, formgivning
Linus Nimb, aktivitetsledare
Lisa Kundberg, projektassistent
Lizett Hansson, aktivitetsledare
Louise Larsson, förtäring, administration, register
Love Nordmark, illustratör
Lukas Carlson, föreningssatsning
Magnus Quist, ekonomi och administration
Maria Mandela, EVS-volontär, aktivitetsledare
Martin Widqvist, fastighet
Matilda Skog, projektassistent, skribent
Mikael Hammarlund, filmproducent
Mikael Östlund, foto
Nils Keutel, aktivitetsledare
Pia Hammargren, kursledare, projektledare
Rodrigo Tiradentes, projektassistent, research
Rolf Beckman, ekonomi och administration
Sandra Lundh, aktivitetsledare
Stefan Johansson, projektledare, verksamhetsutvecklare
Sofie Sjöstrand, verksamhetsledare
Thomas Lindroth, fondteam, inköp
Tommy Göransson, aktivitetsledare, volontär
Tony Jansson, aktivitetsledare
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Ordförande, Pia Hammargren
Kassör, Ingmar Svensson
Sekreterare, Stefan Johansson

Ledamot, Anna-Maria Eriksson (tom 24/10 2017, pga flytt och valberedningsuppdrag)
Ledamot, Emmalill Frank
Ledamot, Lukas Karlsson
Ledamot, Rodrigo Souza
Ledamot, Thomas Lindroth

Adjungerad, Sofie Sjöstrand
Adjungerad, Fatima Täck Von Elern

        Pia Hammargren                   Ingmar Svensson                           Stefan Johansson                 Anna-Maria Eriksson

          Emmalill Frank                       Lukas Karlsson                      Rodrigo Souza                  Thomas Lindroth


