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Förslag till Riksföreningen JAGs årsmöte 2020 – rapport
Från Föreningen JAG Skåne:
•

Att Riksföreningen JAG bedriver ett intressepolitiskt arbete för medlemmarnas rätt och
möjlighet till att både utveckla och behålla sin kommunikation och språk i ett livslångt
perspektiv.
Årsmötet biföll förslaget.
− Fokus på kommunikation och att alla kan kommunicera (även kopplat till
självbestämmande och IQ-diskriminering) i Riksföreningen JAGs
programpunkter på digitala Almedalsveckan 4– 7/7 2021
− Debattartikel i samarbete med Anna Fransson, logoped
− Öppna ”lunchwebbinarier” med olika kommunikationstema, sänds hösten 2021.

•

Att Riksföreningen JAG stödjer länsföreningar som vill dela och byta erfarenheter mellan
medlemmar ang. kommunikation och språk. Det skulle t.ex. kunna vara bildande av
studiecirklar utifrån olika tema-material, möjligheter att anordna tema-dagar för
medlemmar och deras assistenter, ekonomiska förutsättningar för att bjuda in olika
specialister som kan förmedla sin kunskap.
Årsmötet biföll förslaget, om aktiviteterna genomförs i samarbete med
Brukarkooperativet JAG och JAG Personlig Assistans AB.
−

−
−
−
−

−

−

−
−

Lyft Lära lära-webbkursen för arbetsledare. Där finns ett studiematerial om att
assistera med kommunikation som kan användas exv vid en studiecirkel eller
handledning i respektive assistans
En kort film om kommunikation. Medverkande är uppdragsgivare i JAG med
företrädare och assistenter. Klar maj 2021.
Filmen kompletteras med intervjuer i textform med de medverkande, klart i juni
2021.
Ett specialavsnitt av realityserien Kära assistent med en medlem som använder
alternativ kommunikation. Klart våren 2021.
Intervjuer med ”experter”, både medlemmar i JAG som använder AKK, deras
assistenter och företrädare och professionella. Används både till kursmaterialet
nedan och i påverkansarbetet (klart oktober)
Kursmaterial om rätten och möjligheter att utveckla och behålla sin
kommunikation och språk i ett livslångt perspektiv. Med goda exempel från JAGs
uppdragsgivare och assistenter som delar med sig hur man gjort. Till vårt digitala
onlineutbud, passar att använda enskilt eller i en assistans (klart oktober).
30/11 2021: ”Rätt till kommunikation hela livet.” Digital workshop för
uppdragsgivare, assistenter och arbetsledare. Här presenteras det kursmaterial
som framtagits ovan och några av de "experter" som Åsa intervjuat medverkar.
Kommunikationsfokus på Instagram. Assistenter kan också vara AKKambassadörer. Hösten 2021.
Studiecirkel har genomförts digitalt på temat Funktionshinderkonventionen där
representanter från flera länsföreningar har deltagit.
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Från Föreningen JAG Stockholm:
•

Att Riksföreningen JAG tar fram riktlinjer för ansvarsfördelning mellan riksföreningen
och länsföreningarna
Årsmötet beslutade inte om förslaget, eftersom det redan håller på att genomföras.
Dokument Ansvarsfördelning Riksföreningen JAG och JAGs länsföreningar har tagits
fram och nås via länsföreningarnas interna sida.

•

Att Riksföreningen JAG genomför ett projekt för att ta fram tydliga policyer, rutiner och
standardiserade mallar för det administrativa stödet till lokalföreningarna
Årsmötet beslutade inte om förslaget, eftersom det redan håller på att genomföras.
Följande handlingar har tagits fram och nås via länsföreningarnas interna sida:
− Standardstadgar för lokalförening
− Föreningspolicy
− Varumärkespolicy
− Ansvarsfördelning Riksföreningen JAG och JAGs länsföreningar
− Mall kallelse styrelsemöte
− Mall protokoll årsmöte
− Rutin/Årshjul för årsmöte Digitalt
− Rutin/Årshjul för årsmöte Fysiskt
− Mall Första utskick inför årsmöte
− Mall Kallelse årsmöte
− Dagordning årsmöte
− Mall Årsmötesprotokoll
− Checklista Handlingar till kansli
− Fullmakt Årsmöte 2021
− Mall Verksamhetsberättelse
− Mall Protokoll Konstituerande möte (Föreningen sköter sin egen ekonomi)
− Mall Protokoll Konstituerande möte (Föreningen sköter INTE sin egen ekonomi)
− Kostnadsredovisningsblankett Länsföreningar
− Instruktion Behandling av personuppgifter för länsföreningar inom JAG

•

Att Riksföreningen JAG erbjuder introduktion och utbildningar av förtroendevalda i
föreningarna samt deras företrädare
Årsmötet beslutade inte om förslaget, eftersom det redan håller på att genomföras.
-

Introduktion har erbjudits vid kick off för länsföreningarna i juni 2020 men
deltagande länsföreningar valde att prioritera andra angelägna frågor. Frågan
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-

kommer att lyftas igen efter att alla länsföreningar har genomfört sina årsmöten
för 2021.
En film om styrelsearbete har tagits fram och nås via den interna
länsföreningssidan.

På den interna länsföreningssidan tjänar även följande dokument som introduktion och
utbildning:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
•

Standardstadgar för lokalförening
Föreningspolicy
Varumärkespolicy
Ansvarsfördelning Riksföreningen JAG och JAGs länsföreningar
Mall kallelse styrelsemöte
Mall protokoll årsmöte
Rutin/Årshjul för årsmöte Digitalt
Rutin/Årshjul för årsmöte Fysiskt
Mall Första utskick inför årsmöte
Mall Kallelse årsmöte
Dagordning årsmöte
Mall Årsmötesprotokoll
Mall Verksamhetsberättelse
Mall Protokoll Konstituerande möte

Att Riksföreningen JAG tar fram en årscykel, förslag till prioriteringar och nya rutiner för
samordning av JAGs påverkansarbete mellan riks- och länsföreningarna
Årsmötet biföll förslaget, men att det delvis ska genomföras i samarbete med
Brukarkooperativet JAG och JAG Personlig Assistans AB.
− En årscykel finns upprättat på länsföreningarnas interna sida.

•

Att Riksföreningen JAG ser över och utvecklar utbildningen av förtroendevalda i
kommunikations- och påverkansarbete
Årsmötet biföll förslaget, men att det delvis ska genomföras i samarbete med
Brukarkooperativet JAG och JAG Personlig Assistans AB.
− Under hösten 2020 har Karl-kursen erbjudits med temat intressepolitik och
påverkansarbete för JAG-aktivister.
− Under våren 2020 har en film har tagits fram som ger en introduktion i
påverkansarbete som nås via länsföreningarnas interna sida.

