
 

 
 
 
 

 

Funkibator ideell förening 
 

Verksamhetsberättelse 2016/2017  
Årsbokslut 2016 

 
Funkibator ideell förenings verksamhetsår har sträckt sig från 
25 februari 2016 till 27 februari 2017. Funkibator ideell 
förening ingår i Nätverket SIP som en av fyra juridiska 
organisationer. Under 2016 hade Funkibator 412 betalande 
medlemmar i föreningen. 
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FUNKIBATORS	STRATEGISKA	INSATS	I	NÄTVERKET	SIP	
 
Funkibator har under verksamhetsåret spelat en stor strategisk roll i Nätverket SIPs utveckling. Här 
nedan kommer några exempel.  
 
Funkibator har med tre personer suttit med i PIX styrelse. Det här har skapat ett starkt och bra 
representantskap för Funkibators frågor och målgrupp. 
 
Funkibator har drivit utvecklingen med fastigheten på Infanterigatan 10 i Växjö. Den här processen 
påbörjades i juli 2014 och där det sen slutat med att fastigheten förvärvades den 11 juni 2015. Efter 
det har Funkibator arbetat aktivt med fastighetens iordningsställande, tillgänglighet och 
aktivitetsutveckling. 
 
Funkibator har drivit informationssatsning gentemot privata inlånare, kallad hisshjälpen, vilket har 
underlättat utvecklingen av tillbyggnation av hiss, entré, fem tillgängliga toaletter med mera. 
Funkibator har också gjort ansökningar om investeringsstöd gentemot Växjö kommun och Allmänna 
arvsfonden, vilka båda beviljats. Även ett mindre arbete har lagts på ansökning till Boverket. Alla 
dessa insatser har varit helt avgörande för fastighetsutveckling på tillgänglighetsområdet. 
 
Funkibator har spridit idén om en framtida tillbyggnation med lika mycket lokalyta till. Här har ett antal 
olika intressenter hittats. 
 
Funkibator har tagit fasta på den större visionen om att skapa ett aktivitetshus där tidigare års 
aktivitetsnivå har behållits samt att det har skett en mindre ökning.  
 
Funkibator har tagit initiativ till att vidare utveckla de befintliga servicefunktionerna inom Nätverket 
SIP samt att utveckla någon ny. Utveckling har skett bland annat inom servicefunktioner som förtäring, 
fastighet, tack, aktivitetsredovisning, socionom- och fritidskonsulentteam. 
 
Funkibator har investerat i aktivt i medieteknik som på olika sätt kan komma hela husets verksamhet 
till godo. Här har framsteg gjorts inom framförallt ljud och bild. 
 
Funkibator har tagit initiativ till att starta igång nya inspirationsträffar där de inbjudna aktörerna på ett 
eller annat sätt arbetat med arbetsmarknad och funktionsnedsättning.  
 
Funkibator har förfinat aktivitetsytor i fastigheten i det rum som kallas Spektrum samt även påbörjat 
ett innehåll och ordning i det rum som kallas Universalen. 
 
 

FUNKIBATORS	INTERNA	STRATEGISKA	UTVECKLING	
 
Funkibator har under verksamhetsåret gjort stora interna framsteg genom en utvecklade interna 
upplägg/arbetssätt. Här nedan kommer några sådana exempel. 
 
Utvecklad och förbättrad medlemshantering med registrering, automatisk medlemsinformation till nya 
medlemmar, betalsätt, medlemskontroll, medlemsinformation till närvarande deltagare på aktiviteter. 
 
Utvecklad och förbättrad funktion specialiserad på redovisning till kommun och studieförbund. 
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Utvecklad och förbättrad funktion avseende extern information på webbsidor, sociala medier, utskick 
till medlemmar och beslutsfattare/politiker. 
 
Utvecklad och förbättrat arbetssätt avseende webbsystem hos Smelink där ett antal nya webbsidor 
skapats/påbörjats. 
 
Utveckling av en egen administrativt och ekonomisk kanslifunktion med delegerade kontantkassor, 
fler bankkort för betalning, fler bankgironummer och Swishnummer.  
 
Investering av medieutrustning så som högtalare, förstärkare, projektor, poddutrustning, teleslinga, 
trådlöst myggsystem, mikrofonmyggor, filmbelysning, mixerbord, Virtual reality. Även investering i 
inköp av pingisbord och växthus. 
 
Funkibator har förfinat aktivitetsytor i fastigheten i det rum som kallas Spektrum samt även påbörjat 
ett innehåll och ordning i det rum som kallas Universalen. 
 
På styrelsenivå har det genomförts en målgruppsanalys vad det gäller föreningens fritidsaktiviteter. 
Det ledde till ett större utbud av aktiviteter som vänder sig till unga vuxna och vuxna exempelvis 
smärtförläsningsserien. 
 
 

NATIONELL	UTVECKLING	
 
Ett stort nationellt arbete har skett under verksamhetsåret: 
 
Funkibator riksförbund har bildats juridiskt sett, med nya anpassade stadgar. 
 
Utveckling har skett av den regionala indelningen över Sverige. 
 
Funkibator riksförbund presenteras i form av en ny webbsida, www.funkibatorrf.se. 
 
Funkibator syd har bildats genom engagemang av Björn Jönsson i Kristianstad. 
 
Funkibator öst föreslås vara det verksamhetsområde som dagens regionala Funkibator verkar i. 
 
Samverkan har etablerats med riksgymnasiet i Kristianstad samt i Angered. Där har vi träffat 
personalgrupper vid flera tillfällen. Tillsammans utvecklas en satsning för att stödja elever efter skoltid 
och efter studenten. 
 
Samverkan har etablerats med Runstenen som är ett föreningsnätverk där verksamheten finns över 
Sverige men utgår från Hörby. Vid Runstenens årsmöte den 25/2 fattades beslutet om att de ansluter 
sig till Funkibator riksförbund. Träffar med runstenen har skett två tre tillfällen vid studiebesök, julfest 
och på deras årsmöte. 
 
Ett researcharbete har genomförts och pågår för att hitta den typen av föreningar som skulle kunna 
passa att arbeta ihop med Funkibator i syfte att bygga en riksorganisation. Här har föreningar hittats i 
Göteborg, Borås, Sundsvall, Kalmar, Örebro, på Gotland med mera. 
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Besök på Gotland har skett under tre dagar där träffar skett med representanter från 
föreningsrörelsen, Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Visby kommun. Här planers en 
långsiktig samverkan där vi bland annat ska bidra till att genomföra en smärtföreläsningsserie. 
Funkibators insats blir att filma fem föreläsningar samt att vara värd för en av fem tillfällen.  
 
Smärtföreläsningsserie med utgångspunkt av den som arrangerades i Växjö hösten 2016, planeras i 
totalt tre regioner. 
 
Information till samtliga riksdagspolitiker har påbörjats i steg 1 genom handskrivna brev. 
 
 

AKTIVITETER	
 
Under det gångna verksamhetsåret har 100-tals aktiviteter/träffar genomförts. Aktivitetsområdet har varit 
ett av Funkibators största utvecklingsområden. Det här har varit möjligt tack vare ett antal faktorer.  
 
1) Lärdomar och uppbyggda rutiner från tidigare verksamhetsår.  
2) Ekonomiskt aktivitetsstöd från Växjö kommun.  
3) Ekonomiskt aktivitetsstöd (ledare/studiematerial) från Studieförbundet Vuxenskolan.  
4) Aktivitetsprojekt med stöd från Växjö kommun, kallat Trippeleffekt. 
5) Särskild sommarlovssatsning med stöd från Växjö kommun/Regionförbund, kallad Sommarlov för alla.  
6) Anpassade aktiviteter med dubbla ledarresurser samt då och då även hjälpledare. 
7) Förbättrade verksamhetsytor samt rutiner kring förtäring, bokning, rapportering.  
 
En särskild satsning över hela verksamhetsområdet har varit inriktad på filmvisning. Här har utveckling 
skett ur ett bioperspektiv på ljud, bild, förtäring, filmsortiment, lokalutseende. 
 
Föl jande aktiv iteter var regelbundet programsatta i  februari  2017: 
 
Måndag  Minecraftgrupp nr 1 för barn 
Tisdag Minecraftgrupp nr 2 för barn 
 Föräldragrupp (ny) 
onsdag  Minecraftgrupp nr 3 för barn (ny) 

Ungdomsgrupp Alice (ny) 
 Ungdomsgrupp äldre 
 Kurser (3 st olika) via FK för personer med funktionsnedsättning (ny) 
Torsdag Programmering för barn 
 Tech Group, teknikworkshops 
Fredag  Fikaträffar, FFFFF, socialt 
Lördag Hundcafé i samverkan med TLC 
 Filmvisning, föreningsbio (ny) 
 Lördagsfika (ny) 
 
Föl jande aktiv iteter hade genomförts vid specif ika t i l l fäl len 2017: 
Spelkvällar en gång i månaden med nystart januari 2017. 
Privatekonomiutbildning, Ekonomismart vid två tillfällen VT och HT. 
Smärtföreläsningsserie med sex föreläsningstillfällen under hösten 2016. 
Minikonferens i träning med ny teknik, september 2016. 
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PROJEKT 

 
Funkisförmedlingen, projektstöd– Al lmänna Arvsfonden 
Funkisförmedlingen startade 1 juli 2014. Syftet är att bygga upp en alternativ och föreningsdriven 
arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Funkisförmedlingen har under andra året arbetat 
med att etablera och säkerställa den regionala arbetsmarknadsverksamheten. Under verksamhetsåret så 
har Funkisförmedlingen redovisat sitt andra projektår och gått in i det tredje. En grund har lagts för 
nationell spridning under hela 2017. Projektet har förlängts till sista december 2017. 
 
Inriktning: Arbetsmarknad och funktionsnedsättning 
Projektledare: Stefan Johansson 
Period: 2014-07-01 – 2017-12-31 
Beviljade medel: Tredje året 2 792 000 kronor, 2016-06-30– 2017-12-31 
Finansiär: Allmänna Arvsfonden 
 
 
Cyberhjärta,  projektstöd– Al lmänna Arvsfonden 
Cyberhjärta handlar om att träna och bedriva rebhabilitering/habilitering med hjälp av ny teknik så som TV-
spel, danssystem, virtual reality, appar med mera. Målgruppen är dels enskilda individer som är i behov av 
träning men även sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder över hela Sverige. Under första 
projektåret ska projektet förberedas samt investera i teknisk utrustning.  
 
Inriktning: Träning med ny teknik 
Projektledare: Jesper Petersson 
Period: 2016-08-01 – 2019-07-31 
Beviljade medel: Första året 1 749 000 kronor, 2016-08-01– 2017-09-30 
Finansiär: Allmänna Arvsfonden 
 
 
Pr ickens kompisar,  projektstöd– Al lmänna Arvsfonden 
Prickens kompisar handlar om att utveckla en arbetsmodell där personer med 
aktivitetsersättning/sjukersättning rekryteras till nationella produktionsteam där man tillsammans 
producerar barnböcker. Vidare i nästa steg kan dessa produktionsteam även arbeta med leksaker, 
identifikationsmaterial och annat. Projektet har ett unikt upplägg där personer arbetar tillsammans på 
distans oavsett vart man bor i Sverige. 
 
Inriktning: Arbetsmarknad genom grupper som producerar barnböcker 
Projektledare: Pia Hammargren 
Period: 2017-01-01 – 2019-12-31 
Beviljade medel: Första året 1 320 435 kronor, 2017-01-01– 2018-12-31 
Finansiär: Allmänna Arvsfonden 
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Rehabil i ter ing för specif ika diagnosgrupper,  projektstöd– Socialstyrelsen 
Rehabiliteringsprojekt i syfte att främja ovanliga diagnoser inriktat på långvarig smärta. Inom ramen för 
satsningen ska tre föreläsningsturnéer genomföras runt om i Sverige. 
 
Inriktning: Långvarig smärta 
Projektledare: Pia Hammargren 
Period: 2017 
Beviljade medel: Första året 150 000 kronor 
Finansiär: Socialstyrelsen 
 

Tr ippeleffekt,  projektstöd – Växjö kommun 
Projekt i syfte att starta upp fritidsaktiviteter i större skala. Målet är att regelbundna fritidsaktiviteter där vi 
sammanför olika aktivitetsteman.  
 
Inriktning: Aktiviteter 
Projektledare: Stefan Johansson 
Period: 2016-2017 
Beviljade medel: 100 000 kronor 
Finansiär: Växjö kommun 
 

Sommarlov för al la – Växjö kommun och Region Kronoberg 
Projekt i syfte att genomföra en särskild aktivitetssatsning under sommaren 2016. 
 
Inriktning: Aktiviteter 
Projektledare: Stefan Johansson 
Period: 2016 
Beviljade medel: 35 000 kronor 
Finansiär: Växjö kommun och Region Kronoberg 
 

Kompetensutveckl ing föreningar,  projektstöd – Växjö kommun 
Projekt i syfte att kompetensutveckla och inspirera Växjö kommuns föreningar avseende arbete med 
funktionsnedsättning samt uppstart av anpassade aktiviteter. 
 
Inriktning: Föreningsutveckling inom funktionsnedsättning 
Projektledare: Stefan Johansson 
Period: 2017 
Beviljade medel: 100 000 kronor 
Finansiär: Växjö kommun 
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INVESTERINGSSTÖD 

Utemil jö,  investeringsbidrag – Växjö kommun 
Projekt i syfte att bygga upp verksamhet utomhus. Det här i forma av hönsgård, utomhuspingisbord, 
växthus med mera. 
 
Inriktning: Utomhusverksamhet 
Projektledare: Stefan Johansson 
Period: 2015-2017 
Beviljade medel: 51 000 kronor 
Finansiär: Växjö kommun 
 

T i l lgängl ighetsanpassningar,  investeringsbidrag – Växjö kommun 
Projekt i syfte att installera hiss, bygga fem tillgängliga toaletter, sätta in en ramp. 
 
Inriktning: Tillgänglighet 
Projektledare: Stefan Johansson 
Period: 2017 
Beviljade medel: 200 000 kronor 
Finansiär: Växjö kommun 
 

Digital  träningsutrustning, investeringsstöd – fonder 
Satsningar i syfte att bygga upp ett tekniskt träningsgym. 
 
Inriktning: Träning och fysisk aktivetet med ny teknik 
Projektledare: Thomas Lindroth 
Period: 2016-2017 
Beviljade medel: 3 x 20 000 + 18 000 kronor 
Finansiär: Norrbacka Eugenia, Sparbanksstiftelsen, Jerringfonden, Åhlensstiftelsen 
 

T i l lgängl ighetsutrustning, investeringsstöd – fond 
Satsningar avseende inköp av rullstolar för att bedriva verksamhet i prova på-format. 
 
Inriktning: Rullstolsverksamhet 
Projektledare: Thomas Lindroth 
Period: 2017 
Beviljade medel: 15 000 kronor 
Finansiär: Hiertas fond 

UPPDRAG		
Distanskurs -  Funktionsnedsättning i  det nutida samhället  
Kursen vände sig under 2016 till personer som själva har någon funktionsnedsättning, samt till personer 
som har ett yrkesverksamt engagemang inom området. Distanskursen fokuserar på utvecklingsfrågor, 
goda exempel, framgångsfaktorer, förebilder och nya metoder. Under 2016 var 26 antagna, varav 21 
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personer fullföljde. Den 6 oktober så arrangerades en inspirationsdag och där träffades de studerande 
fysiskt i Växjö. 
  
Inriktning: Distanskurs på folkhögskolenivå 
Kursansvarig: Pia Hammargren 
Kursperiod: Augusti – december 2016. 
(Hösttermin distanskurs, 50% omfattning) 
Finansiella medel: 135 000 kr 
Finansiär: Grimslövs folkhögskola vars huvudman är Region Kronoberg. 
 

Växjö Sommar -  Sommarferiearbete 2016 
Under juni och juli pågick, på uppdrag av Växjö kommun, sommarferieverksamhet. Här erbjuds 
sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamheten bedrevs med förstärkt handledning 
och med anpassade arbetsuppgifter. Syftet var att utveckla ungdomar i åldrarna 16-20 år samt att bidrag 
med utmaningar och inspiration. Målet är att alla ska känna att de lyckats och de gavs en bra upplevelse.  
 
Uppdragstid: Juni – juli 2016 
Ledare: Stefan Johansson samt många handledare 
Finansiella medel: 52 000 kr 
Finansiär: Växjö kommun 
 

Övriga ansökningar som bevi l jats 
 
Tillstånd om att bedriva personlig assistans, IVO 
 

Ansökningar som fått  avslag 
 
Arvsfonden, Plöja vägen 
Växjö kommun, Investeringsbidrag (2 st) 
Boverket lokalstöd avseende aktivitetsanpassning 
Socialstyrelsen statsstöd avseende ansökan om nationellt riksförbund 
Socialstyrelsen statsstöd avseende sysselsättning för personer med psykisk ohälsa 
Cirka 15-talet mindre fondansökningar för olika investerings- och verksamhetsmässiga satsningar. 
 

Ansökningar i  arbetsprocess 
 
Efter skoltid, som går ut på att stödja elever på fritiden under deras skoltid samt efter att de tagit studenten 
eller avslutat kurser. Samverkan med riksgymnasier samt folkhögskola.  
 
Digitala mötesplatser som handlar om att skapa digitala mötesplatser för personer med 
rörelsenedsättning, talnedsättning eller social fobi. Syftet är att bygga bort sådana hinder som kan avgöra 
om en person kan delta eller inte.  
 
Ansökan om 90-konto, där ansökningshandlingar har skickats in i början av 2017. 
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SOCIALT	FÖRETAGANDE	
 
Ansvaret för olika initierade sociala affärsverksamheter har övergått dels till PIX ekonomisk förening samt 
den nystartade föreningen Tender Loving Caring. Funkibator driver och ansvarar specifikt för 
Funkisförmedlingen.  

Funkibatorbutiken 
Funkibator ideell förening ansvarar för Funkibatorbutiken. Den drivs som ett socialt företag som möjliggör 
anställningar av personer med funktionsnedsättning genom att sälja hjälpmedel. Verksamheten har även 
arbetat med att ta emot personer inom olika arbetsmarknadsåtgärder. Under året har butiksteamet ökats 
med Anna Thilén och Ingmar Svensson som gjort betydande insatser. 
 
Funkibator har under året bedrivet ett aktiv arbete för att främja socialt företagande samt införandet av 
IOP, Idéburet och offentligt partnerskap, hos Växjö kommun. 

TILLGÄNGLIGHET	
 
Ett större tillgänglighetsarbete har genomförts löpande över verksamhetsåret. Följande delar har varit 
innehållet: 
 
Ansöka om finansiella medel för att åtgärda tillgänglighetsbrister så som avsaknas av hiss och tillgängliga 
toaletter. 
 
Studiebesök till världens mest tillgängliga hus utanför Köpenhamn. 
 
Investering i utrustning för att simulera nedsättning rörelse, syn, hörsel och muskelsvaghet. 
 
Satsning där alla medarbetare i Mästeriet fått prova att använda rullstol under en hel arbetsdag. 

FUNKIBATORS	STIPENDIUM	
Joel Gustavsson-st ipendiet 
Funkibator ideell förening har instiftat Joel Gustavsson-stipendiet för att uppmärksamma förebilder och 
goda exempel inom funktionsnedsättningsområdet. Stipendiet har inspirerats av Joel Gustavsson, en 
person som Funkibator ideell förening hade fint samarbete med och vars minne som vi vill förvalta.  2016 
års Joel Gustavsson-stipendium delades ut till Nathalie Synnövesdotter-Nordlund med en summa av 4 000 
kronor att användas fritt för personligt bruk. Motiveringen sammanfattad löd: ”Nathalie har vi lärt känna 
under många års tid där hon är en kämpe som bestiger berg, är en förebild och driver 
äventyrsverksamhet”. 
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INTERNATIONELLT	
	
Volontärer 
Funkibator ideell förening har under året haft två volontärer.  Dessa var Gabriella Nemes från Ungern och 
Esther Gonzalez Ojeda från Spanien. Dessa båda volontärer fick under januari 2016 introduktion för att 
därefter arbeta med aktiviteter och i djurverksamheten avseende deltagare med olika 
funktionsnedsättning.  

SAMARBETEN,	NÄTVERK,	SAMMANHANG,	MANIFESTATIONER
Region Kronoberg 
Funkibator har haft många samarbeten med Region Kronoberg under året. Vi har bland annat en tät 
kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen samt och vuxenhabiliteringen. Genom vårt projekt 
Funkisförmedlingen har vi haft möten med HR-avdelningen inom Region Kronoberg. 
Distanskursen Funktionsnedsättning i det nutida samhället, görs i samarbete med Grimslövs 
Folkhögskola. Funkibator har också deltagit på Region Kronobergs dialogmöten om sjukvården. En 
konferens om rehabilitering med ny teknik har arrangerats där merparten av de 30-talet deltagarna 
kom från Region Kronoberg. 

Studieförbundet Vuxenskolan 
Funkibator har under verksamhetsåret haft ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan i Växjö. 
Under verksamhetsåret har Funkibator ideell förening anordnat många kulturarrangemang samt haft 
ett antal pågående studiecirklar.  
 
Växjö kommuns samverkansråd 
Funkibator har deltagit aktivt avseende Växjö kommuns båda samverkansråd. Där har Stefan 
Johansson och Ingmar Svensson haft valda platser som ordinarie och ersättare. Det ena 
samverkanrådet är knutet till kommunstyrelsen och det andra till Arbete och välfärd, omsorgen och 
överförmyndarnämnden. 

Tender Loving Caring 
Funkibator har under året hjälp till att utveckla den ideella djurföreningen Tender Loving Caring. Det är 
en förening inom Nätverket SIP. Funkibator har ett tätt samarbete med föreningen. Under hösten 
2016 genomfördes en anpassad hundkurs för personer med rörelsenedsättning. 

Inspirat ionsföreläsning 
I oktober anordnade Funkibator i samarbete med distanskursen Funktionsnedsättning i det nutida en 
dag med inspirationsföreläsare. Vi bjöd in personer i föreningens nätverk. Plats IOGT-NGO huset i 
Växjö.  

Remissinstans och annan påverkan 
Funkibator har gett svar och synpunkter avseende en ny verksamhetsorganisation inom Växjö 
kommun där stora delar av omsorgens verksamhet övergår till Arbete och välfärd. Funkibator har 
också drivit arbete för införandet av IOP, Idéburet och offentligt partnerskap. Funkibator har gett 
skriftliga synpunkter på en modell avseende sysselsättning för personer med psykisk ohälsa. 
 



 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016/2017 OCH ÅRSBOKSLUT 2016 
FUNKIBATOR IDEELL FÖRENING, 802462-4150 

 

Pridetåget 
Funkibator deltog i 2016 års Pridetåg. 20-talet av Funkibators medlemmar slöt upp kring det här.  
 
Projektmedverkan, Fr it idsforum, Arvsfondsprojekt 
Deltagande på riksträff i Stockholm med sex personer från Funkibator. Temat är sociala medier och 
hur unga med funktionsnedsättning använder sociala medier. 
 
Projektmedverkan, FUB Uppsala, Arvsfondsprojekt 
Medverkan i projektansökan där projektet formellt sett beviljades i slutet av februari. Funkibators 
insats är att inspirera projektgruppen genom medverkan på ett par tillfällen under det första 
projektåret. 
 
Mot nya höjder 
Samverkan av regionalt teknikprojekt där deras målgrupp är skolan och där syftet är att använda ny 
teknik för att locka till fysisk aktivitet. Ett antal träffar har arrangerats och medverkan planeras under 
en prova-på-vecka i april/maj 2017. 

STUDIEBESÖK	
 
Funkibator har under verksamhetsåret haft mängder med studiebesök. Det är ofta personalgrupper som är 
nyfikna på att se hur vi arbetar och vad det är för något som har byggts upp. Här kommer några exempel 
över alla de vanliga grupperna som besökt oss. 
 
Personalgrupper och tjänstemän från kommuner.  
Politikergrupper lokalt och regionalt.  
Andra sociala verksamheter och föreningar. 

ÖVRIGT

Fondhjälp har under året erbjudits några av våra medlemmar. Information har tagits fram kring fonder 
som bland annat möjliggjort inköp av anpassade produkter, körkort och resor.  
 
Ledsagning har genomförts för ett antal personer där det handlat om att komma ut och promenera 
regelbundet samt att gå och träna på ett gym. 
 
Funkibators medlemmar har fått löpande information om vad som händer genom publiceringar på 
webbsida, facebooksida, digitala nyhetsbrev samt handskrivna brev. 
 
I september arrangerades en minikonferens med inriktningen att träna med ny teknik. Deltog gjorde 
30-talet sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder. 
 
Region Kronoberg har donerat ekonomiska medel om cirka 17 000 kr från ett antal äldre fonder som 
avvecklats. 
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Region Kronoberg har fattat beslut om att donera fritidshjälpmedel från Hjälpmedelscentralen. Dessa 
används idag i väldigt liten omfattning och där är önskemålet att Funkibator ska vidareutveckla 
upplägget så att dessa hjälpmedel kommer fler till godo. 
 
Deltagande har skett på mässor och utställningstillfällen som exempelvis den regionala mässa Funka 
för livet, funktionsnedsättningsdagar i Ljungby samt seniormässan i Växjö. 
 
Deltagande har skett med ett antal personer på arrangemang som Sportscamp, Wings for Life, 
Hjärtebarnsloppet. 
 
En specifik satsning har genomförts i samverkan med Föreningen för Sveriges Dövblinda. Här 
uppmärksammades teckenspråkets dag i maj 2016. Ett antal filmer spelades in på temat, samt att 
budskapet spreds via sociala medier samt till media. Rami som lärt sig teckenspråk som nyanländ 
uppmärksammades på en helsida i Smålandsposten under vinjetten personligt. 
 
Personliga brev har överlämnats/skickats till kulturministern, Alice Bah Kuhnke samt hotellmagnaten 
från Norge, Petter Stordalen.  
 
Processen har följts avseende motioner från 2011 som fick bifall avseende arbeten avseende 
personer med funktionsnedsättning. Här har ett antal möten skett med ansvariga tjänstemän inom 
HR-avdelningen. 

WEBB	OCH	SOCIALA	MEDIER	
 
Webbsidor 
Tre nya webbsidor har producerats under verksamhetsåret. En fjärde är i planeringsstadiet. 
1) www.funkibatorrf.se 
2) www.funkibatorbutiken.se 
3) www.cyberhjarta.se (ännu inte publik)  
4) www.prickenskompisar.se (i planeringsstadiet) 

Facebook/Funkibator 
Funkibator driver facebooksidan Funkibator där vi delar med oss av vad som händer inom föreningen 
och där vi kan gå ut med information och tips till vårt nätverk. Antal gillande 1 432 st. 
www.fb.com/funkibator 

Facebook/Funkisförmedling 
Projektet Funkisförmedlingen driver facebooksidan Funkisförmedling där vi delar med oss av vad som 
händer inom föreningen och där information sprids. Antal gillande 622 st. 
www.fb.com/funkisformedling 

Facebook/Funkibatorbutiken 
Funkibatorbutiken driver facebooksidan Funkibatorbutiken där vi delar med oss av vad som händer 
inom hjälpmedel och där vi kan gå ut med information och tips till vårt nätverk. Antal gillande 267 st. 
www.fb.com/funkibatorbutiken 
 
Facebook/Slutna och interna sidor 
Funkibator har en intern medarbetarsida där 60-talet personer finns med. Vidare har styrelsen en 
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sluten sida där styrelseärenden behandlas. Vidare så har alla barn- och ungdomsledare en sluten 
grupp där det utbyts information om aktiviteter, schema och liknande. 

Instagram/Funkibatordraken 
Funkibator driver instagramkontot Funkibatordraken. Det illustrerar föreningens maskot som är ute på 
olika påhitt och äventyr.  
www.instagram.com/funkibatordraken  

FILMSATSNING

Satsning har skett på filmproduktionsområdet där en specifik filmproducent anställts. Genom den här 
satsningen har ett 30-tal filmer producerats. Flera av dessa har sänts på Öppna kanalen. 
 
Ett fördjupat samarbete har inletts med Öppna kanalen där vi använt inspelning i deras mer 
professionella studio. 
 
Funkibator har spelat in fyra TV-program enligt ett kallat koncept Eftersnack. Där har vi träffats efter 
samverkansrådets möten och pratat om vad vi tog upp. Under det sista Eftersnack deltog politiker. 
 
Kompetensutveckling har skett där det provats att sända live, via Youtube, från Mästeriets lokaler. 

UTSKICK

Under året har regelbundna e-postutskick skickats till: 
- Politiker i Kronobergs läns kommuner, 4st. 
- Politiker i Region Kronoberg, 4 st. 
- Medlemmar i Funkibator, 5 st. 
 
Utskick har även påbörjats av handskrivna brev till samtliga riksdagspolitiker. 

EXTERN	MEDIA		
 
Under året har föreningen haft många inslag i det regionala tidningsmediet. Funkibator har under året 
medverkat ibland annat följande medier: Lokaltidningen Växjö, Magazinet Växjö, Smålandsposten, Norra 
Hallands tidning, Impuls, Intra och ÖKV. En bidragande orsak till att Funkibator haft så mycket 
medieuppmärksamhet är att det under verksamhetsåret skapats och spridits åtta stycken 
pressmeddelanden. Vidare har vi skickat in och fått tre debattartiklar publicerade. I slutet av 2016 
genomförde Smålandsposten ett inblickreportaget om bland annat Funkibator och Nätverket SIP. Det gav 
totalt en uppmärksamhet av 14 helsidor. Vidare har Funkibator under året även fått med 20-talet 
pluggannonser i Smålandsposten. 
 
Några olika satsningar som uppmärksammats är Pokémon GO, smärtföreläsningarna, Träning med ny 
teknik, Sommarlov för alla, Joel Gustavsson-stipendiet, Årets eldsjäl, teckenspråkets dag. 
 
Totalt under året har Funkibator medverkat cirka 30 gånger i media.  
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Här nedan följer några exempel: 

2016-03-10 SMP Sandra Tigerlind, personligt 
2016-03-13 VN Rodrigo slutar aldrig att resa 
2016-03-16 Lokaltidningen Växjö Sports Camp till för alla 
2016-04-14 Magazinet Barnens humor inspirerar Emmalill Frank 
2016-05-05 SVT Smålandsnytt Ny sommarlovssatsning presenteras i Växjö 
2016-05-13 Magazinet Ny sommarlovssatsning för alla 
2016-05-14 SMP  Rami har snabbt lärt sig svenska och teckenspra ̊k 
2016-05-25 SMP Rehabilitering skall förnyas 
2016-05-27 Växjöbladet Ny teknik ska utveckla rehabilitering 
2016-06-29 SMP Insändare Så kan fler unga få möjlighet att lyckas 
2016-08-13 VXO News Premiär för Pokéwalk 
2016-08-13 SMP Mycket kan göras för den som har ont 
2016-08-05 Norra Halland Spel övervinner hinder 
2016-08-25  SMP  Datorspel, väl tänkt - men 15 år för sent 
2016-08-25 Lokaltidningen Växjö  Joel Gustavsson-stipendiumet 
2016-08-25 Lokaltidningen Svedala  Joel Gustavsson-stipendiumet 
2016-10-08 SMP Årets eldsjäl 
2016-10-18 SMP Debatt Goliat lyssnade 
2016-10-28 Intra På Pokéwalk i Växjö 
2016-10-31 Arbetsförmedlingen Jack uppmärksammas 
2016-11-14 Impuls Äntligen lite vettig träning för funktionsnedsatta 
2016-11-24 SMP Inblick En liten grupp proffs på projektbidrag 
2016-11-24 SMP Inblick Förening letar miljonbidrag inte medlemmar 
2016-11-24 SMP Inblick Inblick framsida 
2016-11-24 SMP Inblick Inblick framsida Grrl Tech 
2016-11-25 SMP Inblick Eldsjälar sitter på många stolar 
2016-11-25 SMP Inblick En amöbalik organisation 
2016-11-26 SMP Inblick Funkibator ser nyttan I nöjet 
2016-11-28 SMP Inblick Från datorgäng till föreningsimperium 
2016-11-28 SMP Inblick Inblick framsida 
2016-12-01 SMP Inblick Vår utblick från SIP 
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PERSONAL	OCH	VOLONTÄRER	
 

Många nyanställningar har skett under verksamhetsåret. Följande personer har varit engagerade, via 
anställning eller genom volontärsinsatser, i större omfattning och på ett betydande sätt, inom Funkibator 
under verksamhetsåret: 
 
Abdulrhman Jawhari, teknik 
Anna-Maria Eriksson, register, webb 
Anna-Stina Stenbeck, skribent, research 
Anna Thilén, volontär 
Annelie Eller, redaktion 
Aleksa Pajovic, ekonomi och administration 
Alice Letell, aktivitetsledare 
Arjan De Vires, aktivitetsledare 
Björn Jönsson, regional etablering syd 
Britt Pettersson, formgivning 
Christopher Svensson, aktivitetsredovisning 
David Appelgren, teknik, aktivitetsledare 
Fredrik Holmquist, butik  
Elias Hvornum, aktivitetsledare 
Elma Lovic, socionom, fritid 
Ester Gonzales Ojeda, volontär 
Gabriella Nemes, volontär 
Gisela Petersson, personligt biträde 
Hanna Holma, aktivitetsledare 
Ingmar Svensson, fastighet, Funkisförmedlingen 
Jack Engdahl, reception, förtäring 
Jesper Petersson, projektledare 
Johan Dahlqvist, alternativ skolgång 
Jonas Karlsson, event och fastighet 
Karin Solberg, administratör 
Katarina Lindwall, butik och kansli 
Katarina Liwbom, redaktion 
Kristofer Kabo, personligt biträde 
Laith Al Shabendr, fastighet 
Linus Nimb, aktivitetsledare 
Lizett Hansson, aktivitetsledare 
Louise Larsson, förtäring 
Lukas Carlson, föreningssatsning 
Magnus Quist, ekonomi och administration 
Maria Arinsdottir, djurverksamhet 
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Marianne Levinsen, djurverksamhet 
Martin Widqvist, fastighet 
Matilda Skog, skribent 
Mikael Hammarlund, filmproducent 
Pia Hammargren, kursledare, projektledare 
Rami Alkenayeh, volontär 
Rodrigo Tiradentes, research 
Sandra Lundh, aktivitetsledare  
Sandra Tigerlind, ledare djurverksamhet 
Stefan Johansson, projektledare, verksamhetsutvecklare 
Sofie Sjöstrand, verksamhetsledare 
Thomas Lindroth, volontär 
Tommy Göransson, aktivitetsledare, volontär 
Tony Jansson, aktivitetsledare 
 
 

STYRELSE	
 
Funkibators styrelse har under verksamhetsåret 2016/2017 bestått av: 
 
Ordförande, Stefan Johansson 
Kassör, Pia Hammargren 
Ledamot, Emmalill Frank 
Ledamot, Anna-Maria Eriksson 
Ledamot, Ingmar Svensson 
Ledamot, Thomas Lindroth 
 
Stefan Johansson och Pia Hammargren har varit firmatecknare var för sig. 
 
Underverksamhetsåret har styrelsen haft flera fysiska styrelsemöten. 
 
Styrelsen har samlat information och diskuterat på en digital sluten styrelseplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


