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Lika Unika sammanfattar sitt år 2014
2014 var ett händelserikt år, både inom Lika Unika och i samhället i stort. Lika Unika
ändrade sina stadgar och fick för första gången en arvoderad ordförande utöver
medlemsförbundens representation. Både Sverige och EU gick till val. Lika Unika blir
alltmer etablerade i olika sammanhang såsom samråd och nätverk och alltfler känner
till oss och räknar med oss.
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Lika Unika var aktiva under supervalåret 2014. Vi antog en egen valplattform med
utgångspunkt i FN-konventionen med fokus på arbete, skola och tillgänglighet. Vi
skickade brev till samtliga riksdagsledamöter som fick svara på frågor om
valplattformen. Efter en valrörelse där funktionshinderpolitiken lyste med sin frånvaro,
kom regeringsförklaringen sedan som en glad överraskning med en rad viktiga
markeringar.
I mars kom så den efterlängtade propositionen om att införa bristande tillgänglighet
som en diskrimineringsform. Dessvärre innehöll förslaget stora undantag och
torsdagsaktionen övergick i tisdagsaktionen med syfte att påverka
riksdagbehandlingen av förslaget. I juni lagstiftade Riksdagen så slutligen om att införa
bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.
Lika Unika fanns på plats i Almedalen med tältplats och många möten. FNgranskningen av hur Sverige lever upp till sina åtaganden i
funktionshinderkonventionen avslutades med förhör i Genève där Lika Unika var på
plats. Vi har synts i såväl traditionell media som i sociala medier. Vi har uppvaktat
beslutsfattare och utredare för att ge dem våra perspektiv och kunskap.
Året avslutades med Lika Unikas femårsjubileum och den nya regeringens första
funktionshindersdelegation.

5-årsjubileum med Östra Teaterns ensemble i pjäsen ”Churchill var inte heller klok”.
Sammanfattningsvis har Lika Unika haft ett aktivt år 2014 med starkt fokus som
påverkansorganisation på att verka för en ökad respekt för mänskliga rättigheter i
svensk politik, att alla ska få delta och bidra i samhället.

www.likaunika.org
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Lika Unikas vision
Lika Unika vill öka respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik. Vår gemensamma erfarenhet
är funktionshinder i vardagen. I federationen ser vi på oss själva som individer med unika
förutsättningar och resurser. Frågor som berör över en miljon människor idag får inte fortsätta
räknas som ett särintresse i politiken. Ett paradigmskifte måste ske i den svenska
funktionshinderpolitiken. Det blir ett perspektivskifte i samhället, från nuvarande patient- och
medicinperspektiv till ett medborgar- och rättighetsperspektiv för personer med
funktionsnedsättningar.

www.likaunika.org
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Ett aktivt 2014 med Lika Unika-arbete för mänskliga rättigheter
Vid årsmötet i maj 2014 fick jag det stora förtroendet att bli ordförande för Lika Unika
efter Agnetha Vikenger som avgick efter två års gott arbete med uppdraget. Den
federation jag nu får leda är fortfarande en ung rörelse. I december firade vi fem år med
teaterpjäs och mingel, men trots den förhållandevis korta tiden som federation är Lika
Unika etablerad som en viktig aktör på nationell nivå i samhällsdebatten.
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Arbetet för mänskliga rättigheter har gått vidare med kraft under verksamhetsåret 2014
och visst har det funnits ett starkt behov av ett spetsigt och slagkraftigt Lika Unika. Jag
tänker på det förslag till att göra bristande tillgänglighet som diskriminering, en
proposition som innehöll mycket stora brister. Jag tänker på FN:s kritik mot Sverige, inte
minst i det som brister i kommunerna i att leva upp till FN-konventionen. Jag tänker
också på att våra frågor är så nedtonade i det offentliga samtalet och att vi på flera
områden ser olyckliga försämringar. Det viktiga paradigmskiftetet ”från patient till
medborgare” måste med betydligt större kraft drivas på av politikerna. Där och på många
samhällsområden spelar Lika Unika en viktig pådrivande roll.
Vårt påverkansarbete gentemot viktiga beslutsfattare präglades under 2014 av att det
var ett valår till Europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner. Lika Unika
antog en egen valplattform med några konkreta krav som vi drev gentemot partierna. I
den regeringsförklaring som statsministern läste upp i riksdagen i oktober fanns
glädjande nog en rad punkter om våra frågor. Det var något som vi länge hade saknat,
inte minst i den valdebatt där funktionshinderperspektiven med mänskliga rättigheter
som utgångspunkt var frånvarande.
Vid styrelsens resa till Åbo i oktober förde styrelsen en första viktig diskussion om de
förväntningar och krav som Lika Unika kommer att ställa på den nya strategi som ska
arbetas fram för att implementera konventionen. Diskussionen i styrelsen blev vårt
avstamp för ett intensivt påverkansarbete för att Sverige verkligen ska få en politik som
sätter MR-frågorna i fokus och som leder till verkliga förbättringar i våra medlemmars
vardag och liv. Här har Lika Unika tillsammans med medlemsförbunden en oerhört viktig
roll att spela.

Bengt Olsson, ordförande för Lika Unika

www.likaunika.org
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Lika Unikas uppdrag
Federationen Lika Unikas uppdrag är att vara en påverkansorganisation som verkar för
att mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning omsätts i praktiken i
Sverige. Lika Unika vill agera och påverka så att människors med
funktionsnedsättnings mänskliga och medborgliga rättigheter sätts i fokus i svensk
politik för att öka människors delaktighet i samhället. Lika Unika verkar för att
beslutsfattare ska utgå från FN-konventionen rättigheter för personer med
funktionsnedsättning i sina politiska beslut.
Den här FN-konventionen innebär ett paradigmskifte för vårt samhälle. Det medför ett
nytt synsätt och förhållningssätt att ta till sig då det nu definitivt handlar att ”gå från
patient till medborgare” när det gäller attityder och synsätt i funktionshinderpolitiken, att
utgå från mänskliga och rättigheter och få bort stämpeln av socialpolitik.
Att Sverige ratificerade FN:s konvention rättigheter för personer med
funktionsnedsättning 2008 var starkt bidragande till att federationen Lika Unika
bildades den 16 december 2009 av fem riksförbund, av s.k. syn-, hörsel och
rörelseorganisationer från funktionshinderrörelsen. I december 2010 fick
medlemsorganisationerna möjlighet till ett statligt samarbetsmedel för att tillsammans
driva Lika Unika. I september 2010 anställdes en federationssekreterare och ett kansli
etablerades i Stockholm, i september 2011 anställdes en andra personal, d.v.s. en
opinionsbildare/kommunikatör. I juni 2012 flyttade kansliet till Kungsholmen i
Stockholm och i maj 2013 utökade Lika Unika med ännu ett medlemsförbund, med
Sveriges Dövas Riksförbund.
Mellan 2009 och 2014 roterade Lika Unikas ordförandeskap mellan
medlemsförbunden, men sedan årsmötet 2014 väljs en arvoderad ordförande:
Tiina Nummi-Södergren SRF
Jan-Peter Strömgren HRF
Agnetha Vikenger RBU
Bengt Olsson Neuroförbundet

2009-2010
2010-2012
2012-2014
2014-

Lika Unikas 6 medlemsförbund är:
• Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB),
• Hörselskadades Riksförbund (HRF),
• Neuroförbundet (tidigare NHR),
• Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU),
• Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), och
• Synskadades Riksförbund (SRF).

www.likaunika.org
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Lika Unikas opinionsbildande arbete
Lika Unikas verksamhetsplan för 2014 slog fast fyra övergripande mål:
1. Lika Unika ska driva ett värderingsförändrande opinionsarbete för att bana väg för
ändrade attityder hos makthavare, för att ge positiva samhällsförändringar för personer
med funktionsnedsättning.
2. Lika Unika ska verka för att politiska beslutsfattare ska utgå från FN-konventionen
rättigheter för personer med funktionsnedsättning vid sina politiska beslut.
3. Vi ska påverka de politiska partierna, kommuner och landsting att göra
ställningstaganden i sina handlingsprogram utifrån Lika Unikas Banbrytarprogram samt
fokusera på tillgänglighet och användbarhet.
4. Att verka för att en övervakningskommitté för mänskliga rättigheter kommer till stånd
i Sverige”.
Lika Unikas påverkansarbete i den nationella politiken har skett genom fler kanaler och
forum. Utgångspunkterna när vi har arbetat med de övergripande mål som beslutats av
årsmötet har varit dels aktiviteter för att påverka beslutsfattare, dels att bedriva ett
opinionsbildande arbete gentemot allmänheten för att försöka få med
funktionshinderpolitiken i debatten. Arbetet ska göras med vår kommunikationsplattform som grund där ett mål är att fortsätta etablera Lika Unika som en seriös,
trovärdig och spetsig federation.
Under 2014 har Lika Unika mött och fört dialog med beslutsfattare i en rad olika
sammanhang och med olika metoder.
Inför riksdagens allmänna motionstid hade vi kontakt med flera riksdagsledamöter som
också fick underlag med motionstips från Lika Unika. Några av de frågor som togs upp
var om inrättande av en oberoende MR-institution, om arbetsmarknaden för personer
med funktionsnedsättning och om arbetet i Sverige med att förverkliga konventionen
om rättigheter för personer mer funktionsnedsättning.
Under motionstiden lades bland annat motioner om paradigmskiftet från patient till
medborgare, om funktionshinderperspektiv i folkhälsopolitiken och om tillgång till
arbetshjälpmedel. Även i anföranden under budgetdebatten i riksdagen fanns mycket
tydliga avtryck från Lika Unikas underlag som överlämnas till enskilda ledamöter.
Lika Unika arbetade mycket aktivt med politikerkontakter i riksdagen inför och under
utskottsbehandlingen av regeringens förslag att ta in bristande tillgänglighet i
diskrimineringslagen men tyvärr med mycket olyckliga undantag. En analys av
propositionen gjordes av en arbetsgrupp med företrädare från medlemsförbunden och
en särskild PM sändes till socialutskottets och arbetsmarknadsutskottets ledamöter.
Inför debatten i riksdagen om ”Fritt val av hjälpmedel” sändes Hjälpmedelspolicyn till
ledamöterna i socialutskottet. Som ett led i arbetet med att uppmärksamma FN:s
granskning av Sverige och FN-kommitténs rekommendationer hade Lika Unika

www.likaunika.org
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riksdagskontakter och ett resultat blev att frågan uppmärksammades i en skriftlig fråga
till ansvarigt statsråd.
Lika Unika har på olika sätt tagit upp och drivit på i frågan om en oberoende MRinstitution. Frågan har funnits med i många av de texter som skrivits på blogg,
hemsida, i remisser och i underlag till riksdagsledamöter. Frågan har också tagits upp i
regeringens funktionshinderdelegation och i andra sammanhang där vi haft möjlighet.
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Vår folder inför MR-dagarna i Umeå hade en särskild sida om MR-institutionen och
frågan lyftes också under Lika Unikas miniseminarium under MR-dagarna. Vi har väckt
frågan i olika blogginlägg och på Twitter. Den fråga som prioriterats av årsmötet har
också funnits med när vi lämnat synpunkter till FN-kommittén, i debattinlägg med mera.
Att medverka vid partiers olika samlingar och möten och att finnas på större mässor
med MR-inriktning är viktiga mötesplatser som ger möjlighet att skapa kontakter med
beslutsfattare. Vi deltog under 2014 som utställare på Folkpartiets liberala riksmöte i
Örebro, på Nordiskt Forum i Malmö och under MR-dagarna i Umeå.

Flitigt använd utställningsutrustning under 2014. Här bild på Bengt Olsson i vår monter vid
Nordiskt Forum i Malmö. Till höger Lotta Göller under MR-dagarna i Umeå.

Under 2014 handlade Lika Unikas mer formella möten med beslutsfattare mycket om
arbetsmarknadsfrågor. I april hade en delegation från Lika Unika möjlighet att under en
timme samtala med arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson om bland annat
vårt Banbrytarprogram.

Peter, Lotta S och Agnetha träffar arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson

www.likaunika.org
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I september träffade Lika Unika tillsammans med medlemsförbunden
Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg. I oktober var utredaren av
Arbetsförmedlingens verksamhet Agneta Dreber inbjuden till Lika Unikas kansli för
samtal om utredningens arbete och funktionshinderperspektivet.
Valet 2014
Lika Unikas påverkansarbete under 2014 präglades mycket av att det var ett valår till
såväl riksdag, kommun och landsting som till Europaparlamentet. Även om
funktionshinderfrågor inte på något sätt var ”tunga” valfrågor så gav det tillfälle till viktiga
kontakter och att framföra våra förslag, inte minst när det gäller jobb, tillgänglighet och
skola. Inför valet arbetade Lika Unika fram en egen valplattform med konkreta krav inom
prioriterade områden. Plattformen sändes till riksdagspartierna med en enkät som sen
sammanställdes och gav viktig information till väljarna om partiernas syn på politiken.
Vår fokus på den nationella politiken gjorde att budskapet inför valet till
Europaparlamentet inte var lika självklart. Lika Unika valde att tillskriva toppkandidaterna
till parlamentet med budskapet att det var angeläget att stå upp för tolerans och mångfald
och mot de allt skarpare främlingsfientliga stämningarna i Europa.
Om valdebatten i sig inte hade något starkt fokus på våra frågor så blev den nyvalda
regeringens förklaring i riksdagen ändå positiv med våra ögon sett. En rad punkter togs
upp som kommer att vara grund för regeringspolitiken under mandatperioden. Det gällde
bland annat en förstärkning av diskrimineringslagen, information om FN-granskningen och
konventionen, inom jobbområdet besked om flexjobb och Funkautredningen och en rad
andra punkter.

Kommunikation och medier
2014 har Lika Unika fortsatt bygga upp sin kommunikation gentemot medier. Det har
dels handlat om att sända pressmeddelanden vid lämpliga tillfällen där Lika Unika har
kommenterat sådant som budgetpropositioner, olika nyheter om arbetsmarknad och
funktionshinderpolitik, regeringsförklaring, diskrimineringslagen och mycket annat. Det
har också handlat om att finnas med på debattplats.
* Den 20 mars undertecknade vi tillsammans med övriga funktionshinderrörelsen en
debattartikel i Svenska Dagbladet om förslaget till diskrimineringslag med rubriken
"Undantagen gör Ullenhags förslag tandlöst "
* Den 14 april var Lika Unika medundertecknare på en debattartikel i Dagens Samhälle
om barns rätt tillsammans med bland andra Rädda Barnen.
* Den 20 juni undertecknade Lika Unikas ordförande ett debattinlägg om barns villkor
och skolfrågor tillsammans med bl.a BRIS.
* Den 3 december skrev Bengt Olsson i Dagens Samhälle med budskapet ”Öka takten
i att förbättra tillgängligheten i samhälle.

www.likaunika.org
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Sociala medier och hemsida
Under året har Lika Unika varit en aktiv federation på sociala medier. Vid några tillfällen
har ”minikampanjer” genomförts på Twitter. Det gjordes exempelvis om förslaget till
diskrimineringslag, om våra reaktioner på höstens budgetproposition och om innehållet i
vår valplattform. Bloggen har löpande kommenterat nyheter och politik, inte minst om
diskrimineringslagen, om jobbfrågan och om våra rättighetsperspektiv på politiken.
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Under 2014 provade vi metoden med annonsering på Facebook, i anslutning till debatten
om diskrimineringslagen och i anslutning till Lika Unikas närvaro i Geneve under
granskningen av den svenska funktionshinderpolitiken. Annonsinsatsen gav såväl
betydligt fler läsare som fler delningar jämfört med vanliga inlägg på facebooksidan. Vid
årets slut hade Lika Unika 1 115 följare på Twitter och 502 ”gillare” på Facebook.
Lika Unikas hemsida har under året varit en viktig informationsportal. Inte minst har vi där
redogjort för arbetet i FN med att granska svensk funktionshinderpolitik. I anslutning till
presentationen av lägesrapporten ”Hur är läget” och kommunuppföljning gjord av
dåvarande Handisam skapade vi en särskild avdelning benämnd ”Engagera dig” för att ge
underlag för lokala opinionsbildande insatser om läget i Sverige.

Torsdagsaktionen som blev tisdagsaktionen
Vårt fokus i påverkansarbetet under våren dominerades av det väntade förslaget från
regeringen att göra bristande tillgänglighet till en grund för diskriminering i
lagstiftningen. Tillsammans med övriga funktionshinderrörelsen fanns vi på plats
utanför Rosenbad. Efter regeringens presentation av propositionen i mars ställdes
kampanjen om till en ”Tisdagsaktion” utanför riksdagen. Detta i syfte att påverka
riksdagsbehandlingen och att få bort de mycket olyckliga undantagen i lagförslaget.
Inför debatt och beslut i riksdagen samlades tisdagsaktionen till en avslutande större
manifestation den 23 juni. Budskapet från aktionen var att ”Diskriminering legaliseras
snart i Diskrimineringslagen - av Sveriges riksdag och ”Vi accepterar inga undantag.

Almedalen 2014
Lika Unika fanns på plats under årets Almedalsvecka, från söndagen den 29 juni till
torsdagen den 3 juli. Under två dagar hade vi tält på en mycket bra plats nära
Hamnplan. Utöver att kansliet och vår ordförande fanns på plats för samtal och dialog
om viktiga frågor ställde också medlemsförbundens ordföranden upp och fanns på
plats i tältet under vissa tider. Onsdagen och torsdagen ”minglade” vi på olika
seminarier.

Lika Unikas rättvisepolitiska plattformar
Under 2014 så har Banbrytarprogrammet fortsatt varit Lika Unikas basdokument för
påverkansarbetet tillsammans med det arbete vi har gjort för att driva på för
implementeringen av konventionen. Vid slutet av året tillsatte styrelsen en arbetsgrupp
med uppdraget att till årsmötet 2015 återkomma med förslag till reviderat program.

www.likaunika.org
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För att stärka Lika Unikas plattformar för påverkansarbetet antog Lika Unika under
våren 2014 en egen plattform med konkreta krav på hjälpmedelsområdet som arbetats
fram i en arbetsgrupp med representanter från medlemsförbunden. Policyn tar upp de
övergripande kraven vi ställer på beslutsfattarna för att hjälpmedelsområdet ska
fungera bättre än idag och bli rättvist över landet.
En särskild valplattform togs fram inför valrörelsen med förslag inom områden som
skola, arbete, tillgänglighet men också förslag om MR-institution och arbete med
konventionen på alla nivåer i Sverige.
Vid styrelsens sista sammanträde för året beslutade man tillsätta en arbetsgrupp som
ska arbeta fram våra gemensamma utgångspunkter och konkreta förslag inom
skolområdet.

FN granskar Sverige
Redan 2011 lämnade Sverige in sin första rapport till FN om sitt arbete med mänskliga
rättigheter för personer med funktionsnedsättning utifrån vår Konvention. Inte förrän
2013 kunde CRPD-kommittén påbörja arbetet med att granska Sverige och det slutliga
förhöret med Sverige genomfördes i månadsskiftet mars/april 2014.
Under 2014 fortsatte Lika Unika att bidra till granskning och i början av året lämnade vi
in ett underlag till kommittén som skulle ligga till grund för förhöret. Vid förhöret i
månadsskiftet mars/april i Genève, var Lika Unika på plats.
Kommitténs rekommendationer till Sverige som kom i april är ett viktigt underlag för
vårt fortsatta arbete kring konventionen och visar tydligt betydelsen av att bidra till och
närvara vid granskningsprocesserna. Många av våra synpunkter återspeglas i
rekommendationerna. Nu gäller det att göra praktik och politik av rekommendationerna
och en del i det är att delta i kvalitetsgranskningen av översättningen av desamma.

Lika Unika och Handikappförbunden vid CRPD-granskningen,
utanför Palais Wilson i Genève

www.likaunika.org
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Funktionshinderperspektivet
I många politiska sammanhang och forum för det civila samhället nämns inte
funktionhinderperspektivet alls. Här har vi en viktig roll att lyfta
funktionshinderperspektivet och mänskliga rättigheter för att nyansera diskussionen.
Lika Unika har vid ett antal högnivåmöten under året verkat för att
funktionshinderperspektivet ska finnas med i kommande Post-2015 hållbarhetsmålen,
dvs. förlängningen på FNs Milleniemål. Att målen ska vara universella istället för
globala gör en skillnad, då blir de vägledande även för de svenska kommunernas
sociala hållbarhetsmål.
I juni deltog Lika Unika som rådgivare i funktionshinderfrågor i den svenska
delegationen till FN:s 7:e statspartsmöte om FN-konventionen rättigheter för personer
med funktionsnedsättning (CRPD).
Efter en valrörelse som fullkomligt lyste av frånvaro av ett funktionshinderperspektiv,
var det glädjande att den nya regeringsförklaringen innehöll viktiga markeringar om
funktionshinderpolitiken, ett kvitto på att våra ansträngningar ändå bär frukt.

Samråd med strategiska myndigheter
Lika Unika deltar aktivt i ett urval av funktionshinderråd med fokus på övergripande
frågor och utifrån arbete och tillgänglighet. Vi har deltagit i regeringens
funktionshindersdelegation och i olika utvalda strategiska myndigheters samråd.
Dåvarande Handisam (numera Myndigheten för Delaktighet) bildade 2013 ett
funktionshinderråd där Lika Unika har två mandat. För att få underlag och stöd till våra
representanter i MFD:s funktionshinderråd har vi etablerat ett internt nätverk med
ombudsmän från medlemsförbunden.
Lista på samrådsplatser:
• Regeringens funktionshindersdelegation (2 platser)
• Myndigheten för Delaktighets funktionshindersråd (2)
• Kulturrådet/riksantikvarieämbetet, övergripande om tillgänglighet och bidrag (2)
• Arbetsförmedlingen (1)
• Rikspolisstyrelsen och Domstolsverkets funktionshindersråd (3)
• SPSM:s nationella intresseråd (3)
• Försäkringskassans samråd (2)
Vi deltar även i olika nätverk för mänskliga rättigheter och civila samhället, Ideell arena
och Radiohjälpens styrelse.

Etableringen av Lika Unika
Lika Unika 5-årsjubilerade 2014 och det varumärkesstrategiska arbetet har fortsatt att
prioriterats. Lika Unika deltar aktivt i nya nätverk, hos politiker på olika nivåer, till media
osv. Opinions- och lobbyarbetet har utgått från vår värdegrund samt värdeorden
trovärdigt, seriöst och spetsigt. Vi har fokuserat på ett antal aktiviteter mot olika
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makthavare, t.ex. i olika sociala medier, e-mailutskick för att inspirera kommunala
politiska handlingsprogram osv

Föreningsarbetet
Två representanter från varje medlemsförbund ingår i Lika Unikas styrelse – en
ordinarie och en ersättare - vilka har haft sex styrelsemöten under året. Den 27 maj höll
vi vårt årsmöte i Stockholm. Bengt Olsson, Håkan Thomsson och Hanna Sejlitz valdes
till presidiet utöver Bengt Olsson och som vice ordförande. Lika Unikas sex
medlemsförbund är delaktiga i federationens verksamhet och utveckling. Förutom
representation i styrelsen finns förbunden med i olika arbetsgrupper, samt som
representanter i nätverket, samråd, workshops, remissarbete och utredningar. I oktober
gjorde styrelsen en arbetsresa till Åbo.
Lika Unika har under 2014 haft en omsättning på ca 2 miljoner kronor vilket finansierats
av medlemsavgifter och samarbetsmedel.

Bild på styrelsen
Lika Unikas styrelse 2014-2015
Ordförande: Bengt Olsson, vice ordförande Neuroförbundet
Ledamöter
Håkan Thomsson, förbundsordförande SRF
Hanna Sejlitz, förbundsordförande SDR
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande HRF
Agneta Vikenger, förbundsordförande RBU
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Pontus Degsell, förbundsordförande FSDB
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Ersättare
Victoria Öjefors Quinn, förbundsstyrelsen SRF
Henrik Sundqvist, förbundsstyrelsen SDR
Maria Persdotter, förbundsstyrelsen RBU
Lars Lindberg, förbundsstyrelsen HRF
Kerstin Kjellin, förbundsstyrelsen Neuroförbundet (141125--, Gunilla Nilsson, - sep-14)
Klas Nelfelt, verkställande ledamot FSDB
14

Revisorer
Auktoriserad revisor: Ulrika Granholm-Dahl PwC
Verksamhetsrevisor: Arne Andersson, HRF
Ersättare för verksamhetsrevisor: vakant
Valberedning
Sune Wadenheim HRF (sammankallande)
Marie Bager Neuroförbundet
Annika Östling SRF
Styrelsemöten 2014: 29 januari, 26 mars, 27 maj, 18 juni, 3 september, 25 november.
Styrelsekonferens 8-9 oktober.

Kansliet
Kansliet har drivits av två personer som har skött det beredande och verkställande
arbetet, dvs. påverkansarbetet, föreningsdriften samt samordning av gemensamma
externa kontakter, förfrågningar och strategiska samråd mm. Vår kassaförvaltare
Tomas Marklund från RBU sköter bokföring och bokslut.
Personal
Lotta Sondell federationssekreterare (föräldraledig fr.o.m. 15 sep)
Peter Andersson opinionsbildare
Lotta Göller vik. federationssekreterare (fr.o.m. 7 oktober)

Bild: Lotta Sondell, Peter Andersson och Lotta Göller
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