
Funkibator är en ideell ekonomisk förening. (En förening är 
en sammanslutning av personer som förenas genom ett antal 
gemensamma idéer.) Föreningen Funkibator bildades 2011 och 
arbetar med utvecklingsfrågor inom området funktionsned-
sättning. Namnet Funkibator är en sammanslagning av orden 
funktionshinder och inkubator (växthus). Föreningen startade 
i Kronobergs län och det pågår nationell spridning med flera 
olika verksamhetsområden. Arbetsandan ska präglas av ny-
tänkande, möjligheter, lösningar, innovationer och entrepre-
nörskap. Föreningen Funkibator är en av många delar av Akti-
vitetshuset/Nätverket SIP.

Exempel på verksamhetsområden: 
Den 11 juni 2015 köpte Funkibator ihop med andra föreningar 
en 1150 kvm stor fastighet som är under utveckling. Tanken 
är att här ska kunna pågå aktivitet i princip dygnet runt. Här 
pågår arbetsmarknadsverksamhet med möjlighet till praktik 
eller arbetsträning, volontärarbete, en hjälpmedelsbutik samt 
att marknadsföra Funkibator nationellt och internationellt. 
Här finns även Funkisförmedlingen, vars uppgift är att hjälpa 
personer med funktionsnedsättning ut i arbete, samt att in-
formera och utbilda arbetsgivare. Funkibator är även involve-
rade i föreningen TLC (Tender Loving Care) som håller på med 
rehabilitering med hjälp av djur.  

På Funkibators egen hemsida: www.funkibator.se  finns infor-
mation om olika aktiviteter du kan medverka i som medlem: 
”Som medlem kan du äta med oss på restaurang, fika, gå på 
bio, delta på fritidsaktiviteter, vara med på jobbklubbar, låna 
utrustning, resa utomlands, arbeta med djur, utöva fysisk ak-
tivitet, byta erfarenheter med andra föräldrar, träffa nya kom-
pisar, gå på kurser och föreläsningar, arbeta med film och ljud, 
sommarjobba med mera.”

Funkibator har sin egen maskot i form av en drake. Draken 
syns animerad i filmer, på fotografier eller i andra konstfor-
mer och kan representera Funkibator på olika sätt genom att 
i animerad form berätta om verksamheten i en videofilm eller 
intervjua olika personer. På årsmötet den 25 februari kommer 
det att bjudas på Draktårta.

Vad är ett Årsmöte?
Ett årsmöte är ett möte för alla medlemmar i föreningen. Års-
mötet är föreningens högst beslutande organ och det vanli-
gaste är att varje medlem har en röst. På årsmötet beslutas 
vilka som får förtroendeuppdrag i styrelsen, valberedningen 

och som revisorer. Den valda styrelsen företräder medlem-
marna mellan årsmöten, dvs. dom förvaltar och genomför 
beslut. Medlemmarna kan skicka in förslag (motioner) inför 
årsmötet som sedan styrelsen kan kommentera och föreslå 
beslut på. På årsmötet diskuterar man förslagen och fattar 
viktiga beslut inför kommande verksamhetsår.

Pia Hammargren 
Styrelsemedlem och kassör

Kan du förklara lite kort hur ett årsmöte hos Funkibator 
fungerar, och vad man kan förvänta sig om man kommer 
dit?
På årsmötet bjuder vi på smaskiga tårtor! Både smörgåstår-
tor och Draktårtor, så kom tårtsugen! Här kan man få en glimt 
av Funkibators ca 250 medlemmar då ett gäng av dem brukar 
komma när vi har årsmöte. Ett trevligt gäng! 
På mötet får vi en inblick i vad föreningen gjort under året som 
varit. Och vi har fullständigt exploderat under året som gått 
med massa roligheter. Sen blickar vi framåt vad vi skall göra 
och väljer nytt folk som skall stödja (styrelse) alla häftiga ideer 
och se till att de blir verklighet!

Hur kan man engagera sig eller påverka som medlem?
Alla medlemmar är var och en värdefulla för oss. En del har 
passivt medlemskap för att de vill vara med och stödja oss,  
en del går på våra aktiviteter, en del gör olika insatser för med-
lemmarna, huset och verksamheten. Så man kan vara med i 

När man är ny hos Funkibator så är det många 
nya intryck, människor att lära känna och  infor-
mation att ta in. I februari är det dags för Fun-
kibators Årsmöte 2016 och de ska försöka sam-
manfatta vad Funkibator egentligen gör, vilka 
som arbetar där och vad ett årsmöte innebär. 
Där tittar de tillbaka lite kort på året som varit 
och informerar medlemmarna om vad som är på 
gång det kommande året.

Funkibator en förening som laddar för Årsmöte



både stort och smått. Alla är välkomna och bidra på det sätt de 
vill. Om man vill vara med och påverka så kan man komma 
och presentera sina idéer för någon i styrelsen så tar vi med 
oss det till nästföljande styrelsemöte.

Vad har gjorts sedan förra årsmötet 2015?
Vi har framförallt haft massa kul! Vi har gjort saker som är 
annorlunda och som många kanske inte trodde var möjliga. 
Oj... det här får vi inte plats med här, men om man är nyfiken 
så kan man läsa allt i vår verksamhetsberättelse som vi delar 
med oss på årsmötet eller så kan man läsa den i efterhand på 
Funkibators webbsida.

Hur ser du på kommande verksamhetsår? Planer/Förhopp-
ningar?
Vi vill göra mer för fler! Vi vill göra saker annorlunda och som 
bryter mot normer. Vi vill fika mer, skratta mer, kämpa mer 
och ha roligt! Men om ni vill ha det vuxnasvaret så får ni kika 
i verksamhetsplanen som vi delar med oss av på årsmötet. 
Och där kan man läsa om hussatsningen, projektansökningar, 
barn- och ungdomsverksamhet, arbetsmarknadsverksamhet 
med mera.

Något annat viktigt som du vill säga inför årsmötet?
Vill man få en samlad bild av vad vi gör i Funkibator och vad 
vi planerar att göra så är årsmötet ”the place to be”. Det är 
som att få en karamellskål full med blandande godbitar under 
näsan och där man sen kan välja vad man vill följa lite extra 
under året som kommer.

Martin Widqvist 
Medlem i Funkibator, ideellt arbete och engagerad förälder.

Hur länge har du varit medlem i Funkibator och vad gör du 
när du är där?
Jag har varit medlem i ca ett halvår. Jag bygger och renove-
rar. Jag har lagat sprickor och hål i golvet på översta våningen, 
plockat ner skyltar på fasaden, renoverat toalettstol, flyttat 
skåp, lagat lampor på utsidan på fasaden m.m. Allt arbete gör 
jag ideellt.

Jag är med för att min 13-åriga son Axel är med, och han har 
varit med och gjort dom här jobben. Det är en social del för 
honom och har skapat en viktig plats för honom vilket jag 
tycker är bra. Jag är en stöttande förälder och vill vara möjlig-
görare. 

Vad är det bästa med Funkibator?
Den otroliga dynamiken som finns i huset. Att allt är möjligt. 
Det är ingen klyscha utan det är ta mig sjutton möjligt! Kom-
mer det fram ideer som man vill göra, då provar man om det 
går att göra. ”Nej det fungerar inte” existerar inte. 
Jantelagen jobbar INTE här, det är mycket trevligare regler 
som gäller.

 

Vad betyder Funkibator för dig och din familj?
Möjligheter. Att man får lov att använda sin förmåga och sina 
superkrafter. Det viktiga sociala livet. Åldern spelar ingen roll 
här. Vi kommer in med det vi är duktiga på, och får möjlighet 
att stärka det vi inte är så bra på. ”Något som inte borde kunna 
finnas men finns ändå” är ett citat från Funkibator som beskri-
ver verksamheten.

Har du några tankar om framtiden och utvecklingen av 
Funkibator?
Dom som sitter i ledningen är väldigt lyhörda. Här tänker man 
mycket utanför boxen. Jag är involverad i tankar och idéer om 
framtiden. Det här är det bästa jag har gjort på jag vet inte hur 
länge, både för mig själv och mina barn. Jag upplever hopp 
och framtidstro utan tvekan. Det är viktigt att bidra tillsam-
mans med våra erfarenheter på ett otvunget sätt. På Funki-
bator finns ingen prestige. I framtiden skulle jag t.ex. vilja lära 
mig teckenspråk och många andra saker, få nya insikter och 
ny kunskap.

Något övrigt du vill tillägga?
Min dotter på snart 6 år är också delaktig i verksamheten. Hon 
umgås mycket med djuren på kvällarna. Hon utvecklar sina 
förmågor inom socialt samspel.

Och jag har själv en diagnos; ADHD-hyperaktivitet. Jag är en-
gagerad som scoutledare inom nykterhetsrörelsen där vi kör 
mycket ”learning by doing”. Det är viktigt att använda alla oli-
ka sinnen som pedagogisk metod. Här gäller inte bara att sitta 
still och lyssna och det här tycker jag Funkibator arbetar med. 
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