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Fråga 1 

 Syftet med Husföreningen är enligt nuvarande stadgar 
§ 1 Ändamål 
Husföreningen E18 är en ideell förening och har till ändamål: 
 
att administrativt och ekonomiskt handha gemensamma verksamheter 

i de lokaler som handikapporganisationerna och närliggande 
organisationer disponerar på Eleonoragatan 18 i Eskilstuna (i 
fortsättningen i dessa stadgar benämnt ''E18''). 

 
att vara talesman för de handikapporganisationer och närliggande 

organisationer som har lokaler i E18 i förhållande till Eskilstuna 
Kommun, fastighetsägaren för E18 samt andra parter som 
föreningen har anledning teckna överenskommelser med. 

 
att vara ägare till den gemensamma utrustning som behövs för 

handikapporganisationerna och närliggande organisationers 
verksamhet. Över sådan utrustning skall inventarielista upprättas. 

Ovanstående formuleringar för ändamålet skrevs när vi bildade 

husföreningen. Begreppet "näraliggande organisationer avsåg Humanitas 

som var med från början men inte längre finns kvar i lokalerna. Det har 

nu gått tio år sedan bildandet och det finns behov av att se över 

stadgarna.  

 

Att diskutera 

Hur ser ni på syftet med Husföreningen? 

Är ändamålet fortfarande aktuellt? 

Ändringar/tillägg på ändamålsparagrafen? 

Svar 

 Närliggande organisationer ifrågasätts. Vi vill att begreppet 
närliggande organisationer tas bort. Om andra föreningar kommer in 
skall dessa bli medlemmar i husföreningen och därmed inte bli en 
parallell organisation med husföreningen. 

 Talesman för funktionshindersorganisationer i alla frågor som rör 
lokalerna 

 Handikapporganisationer byts ut till funktionshindersorganisationer 
 Alla föreningar som har lokal på E18 skall vara medlem i Husföreningen 

med alla skyldigheter och rättigheter som medlemskapet innebär 
 Att hålla i hopp oss i en gemenskap, sköta allt praktiskt runt lokal mm/ 

informera föreningarna om utrymningsplan/information om garage 
osv./ Caféet är tanken att hålla samman onsdagar 13-15/ 

 Om det finns en pärm till alla föreningar med all praktisk förening. 
 Lägga upp på webbplatsen/ telefonnummer och info. 
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 Utforma och säkerställa ordningsregler och hålla efter vilka föreningar 
som är aktiva. 

 Manualer  till de  tekniska prylarna. uppdatera varje årsmöte 
 Ändra ”handikapporganisationer” till ”organisationer inom 

funktionshinderrörelsen”. Ta bort ”närliggande organisationer” (gäller 
samtliga att-satser). 

 All utrustning ska tillhöra föreningen. 
 Taltjänst på biblioteket bör användas  
 Föreningar kan få komma in och vara här. Stöd och hjälp att vara här. 

Skall jobba för oss alla föreningar. Husföreningen är talesperson 
gentemot kommunen fästighetsägaren mm.  

 Husföreningen är politiskt och partipolitiskt obundna. 
 Husföreningen behövs 
 Behövs avtal med kommunen. 
 Styrelsen bör vara vår talesman 

Fråga 2 

 § 3 Årsmöte styrelse 
Årsmötet väljer styrelse. Styrelsen består av en ordförande,(med 
anknytning till lokal organisation) utsedd för två år, och minst två 
ledamöter som utses för ett år. Till kassör med mandatperiod på två år 
kan väljas person inom eller utanför styrelsen och 
personalrepresentant skall adjungeras. 
 
När stadgarna skrevs förutsattes att alla i styrelsen skulle väljas från 
medlemsförening. Med lokal organisation avses "Eskilstunaförening".  
 
Att diskutera 
Ska "Eskilstunaförening" ha monopol på ordförandeposten eller ska 
ordförande kunna väljas oavsett föreningstillhörighet? 
Ska det vara möjligt att välja ordförande som inte är aktiv inom 
funktionshindersrörelsen? 

Svar 

 Ordföranden och kassör ska ej väljas samtidigt, de ska överlappa 
varann. 

 Ordförandeposten måste vara öppen för bäst lämpad person, oavsett 
tillhörighet. 

Fråga 3 

 § 3 Årsmöte rösträtt och yttranderätt 
Rösträtt på årsmötet har två representanter från varje kontrakts-
innehavare och dess underliggande organisationer. Styrelsen och 
kassören har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt. 
 
Att diskutera 
Ska rösträtten begränsas till en röst per medlemsorganisation? 
Ska styrelsen ha rösträtt på årsmötet? 
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Svar 

 Förbättra ordningsregler och på så sätt lägga till vissa saker. 
 Vi är redan aktiva ideellt i vår egen förening och kan inte svara för vad 

våra medlemmar vill hjälpa till med men tar gärna med frågan till 
medlemmarna. Vem håller i så fall i vad denna person ska hjälpa till 
med. 

 Endast en röst per förening 
 Styrelsen ska inte ha rösträtt på årsmötet 

Fråga 4 

 Personalrepresentant i styrelsen 
Enligt stadgarna ska personalrepresentant utses till styrelsen. 
Personalrepresentantens roll i styrelsen är oklar och behöver 
förtydligas. Till exempel personalrepresentantens rösträtt, ansvar inför 
årsmötet, återrapportering till styrelsen mm. 
Ett alternativ till personalrepresentant i styrelsen skulle kunna vara att 
styrelsen bjuder in all personal till några träffar under året för att 
informera, diskutera och inhämta personalens synpunkter. 
 
Att diskutera 
Hur ser ni på personalrepresentanten roll i styrelsen? 
Är alternativet att bjuda in personalen till några träffar under året för 
diskussion ett bra eller dåligt alternativ? 
Om ni föredrar alternativet med träffar, hur många träffar under året? 

Svar 
 Samla alla anställda till två träffar under året och vid behov. Det 

innebär att både styrelse och personalen skall kunna kalla till möte då 
det finns behov. 

 Ingen personalrepresentant i styrelsen. 
 Träffar istället för att adjungeras in. Antal träffar minst 2/år sen vid 

behov och utifrån behov. 

Fråga 5 

 Övriga stadgefrågor 
Frågorna 1 - 4 berör vissa paragrafer i de nuvarande stadgarna. 
Stadgarna behöver egentligen en "totalöversyn". 
 
Att diskutera 
Hur ser ni på stadgarna i övrigt? Något som kan tas bort? 
Något som saknas? 

Svar 
 Motioner 
 Årsmötets kallelse och dagordning 
 Föreningens upplösning 
 Antal protokollförda styrelsemöten 
 En särskild grupp tillsätts för att arbeta fram kompletta stadgar 
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Fråga 6 

 Vad kan du och din förening göra för E 18? 
Det finns ingen vaktmästartjänst på E 18 vilket innebär att saker som 
behöver åtgärdas, repareras, inköpas mm måste åtgärdas av ideella 
krafter. Styrelseledamöter kan inte belastas med allt detta. Det måste 
ankomma på alla och envar att hjälpa till att hålla ordning i lokalerna, 
att i mån av kompetens hjälpa till med att reparera trasiga 
möbler/inredning mm. Önskemålet är att vi skulle ha en 
vaktmästartjänst men det finns inte ekonomi till detta. Vi behöver bli 
flera som hjälper till. 
 
Att diskutera 
Hur ser ni på frågan om "vaktmästarsyssla"? Känner ni till någon/några 
som skulle vara intresserade av ideellt uppdrag som "vaktmästare"? 

Svar 
 Lägg upp ett register på hemsidan på saker som behöver göras och 

vem som man skall kontakta. Ett bra sätt att få mer delaktighet på 
individnivå. 

 Utred om föreningen kan utnyttja Extratjänster som nyligen har införts 
(tidigare FAS 3). Ta reda på vilka förutsättningar som gäller och vad det 
skulle innebära för att ta in en sådan person 

 Vaktmästartjänst behövs absolut.  
 ”150-jobbare” från kommunen. Vi själva har ju funktionshinder av olika 

slag och behöver själva assistans 
 Låt fastighetsägaren hämta de dåliga möblerna i Fristaden och 

Gränsen. Kommunen har möbler i överflöd som kan ersätta dem. 
 Caféet skulle kunna drivas av kommunens dagliga verksamhet. 
 Man har ett ansvar som hyresgäst på E18, alla plockar undan efter sig 

är något som måste följas av alla. 
 Alla städar/diskar efter varje möte/träff.  
 Felanmälanlappar läggs i husföreningens postfack. Förslag att 

felanmälanlappar läggs ut på lämpliga ställen.  
 Lista över vad som finns i husförådet tex diskmedel, påsar mm. 

Mötesansvarige ser till att fylla i dessa.  
 Varje förening har sitt eget ansvar. Husföreningen kollar 1gång/vecka, 

har huvudansvaret. 
 Felanmälan digitalt och analogt.  
 Utskick till varje förening. Någon som kan pyssla med lite div. tex flytta 

in stolar fixa bord, byta glödlampor mm en liten fixare. 
 Känner inte till någon som på ideellt uppdrag skulle vilja vara 

vaktmästare 
 Föreningarna har stora svårigheter att få förtroendevalda till att sköta 

vakt mästarsyssla pga. våra funktionsnedsättningar. 
 Försök med "daglig verksamhet" 
 Skaffa avtal med kommunen 
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Fråga 7 

 Namnet Handikappföreningarna E 18 
När vi flyttade in i lokalerna på Eleonoragatan 18 fanns önskemål om 
ett samlingsnamn. Efter många diskussioner blev namnet fastställt till E 
18 men har senare kompletterats med "Handikappföreningarna". 
 
För något år sedan rekommenderade Socialstyrelsen att ordet 
handikapp inte längre skall användas.  
”Funktionshinder” blir en egen term och ”handikapp” utgår. 
Ordet funktionsnedsättning ska betyda: nedsättning av fysisk, psykisk 
eller intellektuell funktionsförmåga. 
Ordet funktionshinder ska betyda: begränsning som en 
funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. 
Ordet handikapp ska inte användas i stället för dessa två ord. 
 
Som en följd av Socialstyrelsens beslut har flera organisationer ändrat 
namn och tagit bort ordet handikapp i sina namn. 
 
Att diskutera 
Ska vi ändra namnet Handikappföreningarna E 18 till något annat? 
Om ja till vilket namn?  

Svar 
 Föreningshuset E18. Måste ändras på huset brevlåda mm 

Fråga 8 

 Husföreningens webbplats 
Webbplatsen är under uppbyggnad. Vi bygger den i programmet 
WodPress som är ett av de mest populära hemsidesprogrammen. På 
webbplatsen avser vi att publicera sådan information som är av 
gemensamt intresse för de föreningar som finns på E 18. 
 
Att diskutera 
Vad anser ni i gruppen att webbplatsen bör innehålla? 

Svar 
 kontakt info, kontaktinfo till receptionen 
 händelser i huset, gemensamma aktiviteter 
 ordningsregler 
 hantering av div. nycklar, p-kort taggar 
 vad som behövs hjälp med just nu i huset 
 info om vad föreningarna står för 
 vilka föreläsningar osv som händer 
 en kväll / dag där vi presenterar våra föreningar för varann 
 alla förenigar skriver en kort presentation av sin förening, inte bara 

förkortningar i texten utan skriv ut namnen 
 utrymningsrutiner 
 Kontaktuppgifter 
 Lathundar 
 Förteckning över alla föreningar på E 18 
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Fråga 9 

 Utrustningen på E 18 
Att diskutera 
Har ni i gruppen synpunkter/önskemål på vad som behöver införskaffas 
eller bytas när det gäller den gemensamma utrustningen i form av 
möbler, maskinell utrustning, utrustning i kafeterian, pentry vid 
Mobacken osv 

Svar 
 Lite mer bestick skulle behövas. Börja med en inventering av bestick på 

alla platserna. 
 Kanon i taket i Eleonorasalen skulle vara användbart. 

 

Fråga 10 

 Dela rum med annan förening? 
Det är Kultur och Fritidsförvaltningen som är hyresvärd för oss på E 18. 
Föreningar som vill ha lokal/rum på E 18 måste anmäla detta till Kultur 
och Fritidsförvaltningen. Det finns ett önskemål från förvaltningen att vi 
ska dela rum med andra föreningar där så är möjligt. 
 
Att diskutera 
Hur ser ni på frågan att dela rum med annan förening? 
 

Svar 

 Generellt motståndare till att dela rum med någon annan förening, i 
huvudsak beroende på att vi alla har små rum. Även om vi hade haft 
större rum så skulle vi ha krävt att rummet blev avdelat. Varje förening 
behöver ha möjlighet att säkerställa att ingen utomstående får tillgång 
till kontoret. 

 Alla föreningar fyller olika syften och detta måste nog  tas med 
respektive  förening. 

 Någon plats för tillfälliga besök borde finnas 
 Kolla först upp vilka föreningar som inte är aktiva och avskeda dom 
 Vissa föreningar kan tänkas vara ”skåporganisationer” och dela på 

rum. Somliga funktionshinder kräver  dock stort utrymme.  
 Kan vara trevligt med flera föreningar i huset.  
 Positivt till att dela rum. Se över storlek på rum i kombination med 

förening. Behövs storleken på rum/kansli till respektive förening 
utifrån varje förenings behov.  

 Hur stor beläggning på varje rum? Puffa för arkivering av gamla 
papper. Historik är livslång arkivering. 

 Alla kan inte ha egna förråd/skåp i övriga delar av huset.  
 Har inget emot att dela rum 
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Övriga frågor 

 Numrerade gästparkeringskort. Alltid p-tillstånd i varje bil vid parkering 
på våra platser oavsett tid på dygnet.  

 Vem ska diska? Diskas i maskin eller inte? Vid större aktivitet t.ex. 
onsdagscaféet så ska den som har caféet diska och plocka undan efter 
sig. Ska städerskan tömma diskmaskinen?  

 Vi måste kunna frankera även när receptionisten borta/sjuk 
 Ansvara för att material finns/köps in 
 Vem inventerar? 
 blanketter för felanmälan bör finnas i caféet, mobacken och vid 

receptionen 
 Ta fram informationsblad om vad som gäller på E 18 
 Behövs tydligare skyltning i korridoren utanför E 18 
 Larm så att personer med nedsatt hörsel och döva ska nås a larm 

 


