
Funkibator medlemsbrev december 2016 
Välkommen nyanställda! 
Det pågår just nu ett rekryteringsarbete där 
Funkibator ska nyanställa 10-15 personer inom det 
närmsta året. Här välkomnar vi de fyra första! 

 

Elma Lovic, Socionom Rodrigo Tiradentes, internationell 
   researcher 

Mikael Hammarlund,  Matilda Skog, moderator/skribent 
filmproducent 
 
Illustratörer och berättare sökes! 
Ett större bokprojekt startar 2017. Vi ska göra 10 
barnböcker inriktade på funktionsnedsättning. Vi 
söker nu illustratörer och berättare över hela 
Sverige. 

Idrottsledarutbildning i januari 
Vill du gå en idrottsledarutbildning inriktad på 
funktionsnedsättning? Ljungby, 28 januari 2017 
heldag.  

 

Barnledare sökes 
Vi söker ledare för vissa av våra barngrupper. Det 
vi idag har pågående är Minecraft, Programmering 
och teknikträffar. 

Medlemsskap 2017/2018 
I slutet av det här året kommer vi påbörja 
processen med nästa års medlemskap. Du 
kommer via mail få frågan om du vill förnya ditt 
medlemsskap. Då vill vi att du svarar JA  ;) 

Minikonferens om träning 
med ny teknik 
Den 6 oktober arrangerade Funkibator en mini-
konferens för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. 
Du kan nu se hela arrangemanget på film. 

  

Ny TV-produktion Eftersnack x 2 
http://www.okv.se/play/natverket-sip/eftersnack-
samverkanradsmote-med-vaxjo-kommun 
https://www.youtube.com/watch?v=klh_v43iTOg 

https://www.youtube.com/watch?v=D5vbQPlFgN0 

Inköp av material 
Funkibator har investerat i en mobil POD-
utrustning. Investering har även skett i en 
aktivrullstol. Det här för att ge personer upplevelse 
av att använda rullstol under en hel dag. Det är 
även ett stort rullstolsanpassat växthus på gång! 

POD för utlåning              Rullstol 

Träff med Neuroförbundet 
Träff har skett med Neuroförbundets 
förbundsordförande, Lise Lidbäck. 
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Riksorganisation i utveckling! 
Ny webbsida på gång för Funkibators nationella 
verksamhet. Fem nya regionala föreningar under 
uppstart. Flera 
föreningar har visat 
intresse för att ansluta 
sig och få stöd tillbaka. 
Funkibator riksförbund 
blir det nationella 
namnet. 
 
Våra Pokémonaktiviteter i media 

 

Reportage i nationella tidskriften Intra. 

Studieresa Köpenhamn 
Vi har besökt världens mest tillgängliga hus i 
Köpenhamn. Ett besök som gav många nya tankar 
och inspiration.  

Eftersnack i TV 
Funkibator har arrangerat ett TV-program som 
kallas eftersnack. Det sänds efter 
samverkanrådsmötena med Växjö kommun. 

Träning med ny teknik  
Satsningen Cyberhjärta har uppmärsammats i 
Studieförbundets nationella medlemstidning, 
Impuls. Just nu köps det in teknik som ska kunna 
skickas runt till personer som vi träna. Det kommer 
också sättas upp en stationär träningsanläggning. 
 
Cyberhjärta vänder sig till habiliteringar,  
rehabiliteringsverksamheter och enskilda personer 
med funktionsnedsättning som vill träna på nya 
sätt. 
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Funkibator medlemsbrev december 2016 
Tillbyggnad och åtgärdad 
tillgänglighet 
Nu närmar sig lösningar på den bristande 
tillgänglighet i det huset vi finns. På ritbordet finns 
nu ett upplägg med en hiss och fem nya tillgänglig 
toaletter. 

Samarbete med Sveriges 
riksgymnasier 
Lukas Carlson, tidigare elev på riksgymnasiet i 
Kristianstad, arbetar nu på Funkibator. Hans 
uppdrag är att hitta samverkan med de fyra 
riksgymnasierna som finns i Kristianstad, Göteborg, 
Stockholm och Umeå. Den 9/12 besöker vi 
Kristianstad. 

Medlemstidning 
Funkibator har börjat ta sig framåt med att göra en 
medlemstidning. Om någon vill hjälpa till att skriva 
så är det bara att säga till. Vi vill göra reportage om 
allt möjligt i samhället och inom föreningen. 

Intresse för 
arbetsmarknadsverksamhet 
Funkisförmedlingen kommer att ha att göra 
framöver. Flera personer/föreningar har visat 
intresse för kunskap och inspiration kring att starta 
upp arbetsmarknadsverksamhet. Framöver 
kommer Funkisförmedlingen besöka Gotland, 
Skåne, Stockholm samt få besök av Sundsvall. 

Funktionsnedsättning i 
barnböcker 
Kontakt etablerad med Englands ledande expert på 
barnböcker och funktionsnedsättning. Där finns det 
71 titlar utgivna av det slag vi ska göra. 

Brev till kulturministern 
Under kulturministerns besök i Växjö så 
överlämnade Funkibator ett brev till henne. Det 
återstår att se om det kommer någon reaktion. 

Brev i form av en liten rulle överlämnat av Sofi Poulsen 

90-konto på gång 
En ansökan skickas snart iväg i syfte att registrera 
ett 90-konto till Funkibator.
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