
 
  

 Årsmötesprotokoll Länsförbundet FUB i Halland 
 
§ 1 - 19 Protokoll, fört vid årsmöte med Länsförbundet FUB i Halland  
Bilaga 1 - 6 onsdagen den 5 april 2017 i Hamnkorgen, Falkenberg. 
 
Närvarande: 41 personer från hela länet samt ledamöter i Länsförbundet FUBs  

styrelse, valberedning samt Hallandsklippan enligt förteckning i bilaga 1.  
 
Vid protokollet: Monica Carlsson 
 

§ 1 Årsmötets öppnande 
 Ordföranden, Kerstin Tegnér, hälsade alla välkomna till Länsförbundets 

årsmöte. 
 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 
 Årsmötet var utlyst i god tid via mail den 17/2 2017 till Länsförbundets 

styrelse f v b till ombuden.  
 

§ 3 Fastställande av röstlängd 
 Årsmötet fastställde röstlängden genom upprop av valda ombud. 
 22 ombud deltog i årsmötet. Bilaga 2. 
 

§ 4 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes. 
 

§ 5 Val av årsmötets presidium 
 Följande val av funktionärer för årsmötet gjordes 
 
 a) Ordförande  Monica Rudqvist, Falkenberg 
 b) Sekreterare Monica Carlsson, Falkenberg 
 

§ 6 Val av protokollsjusterare och rösträknare 
 Till protokollsjusterare utöver ordföranden samt till rösträknare valdes  

Cecilia Kristensen, Halmstad, och Ann-Margret Högberg, Falkenberg. 
 

§ 7 Årsredovisning 2016 
 Mötesordföranden gick igenom Verksamhetsberättelse 2016, som godkän-

des och lades till handlingarna. 
 

§ 8 Revisionsberättelse 2015 
 Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. Bilaga 3. 
  

§ 9 Fastställande av bokslut för 2016 
 Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning per 2016-12-31. 
 

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen. 



 

2 

 

§ 11 Fastställande av lokalföreningarnas medlemsavgift 2018 
 Årsmötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för lokalföreningarna år 

2018, d v s 5 kronor per medlem. 
 

§ 12 Ersättningar 2017 
 Årsmötet beslutade om kostnadsersättningar för 2017 till styrelsen med 

totalt 10.000 kronor per år, att fritt fördelas enligt beslut i styrelsen. 
 

§ 13 Stadgeenliga val 
 

a) Till ordförande för två år valdes: 
Kerstin Tegnér, Kungsbacka omval 
 

b) Till ordinarie ledamöter i styrelsen för två år valdes: 
Ingela Glimtén Hallgren, Kungsbacka omval 
Kai Hietikko, Varberg nyval 
Eivor Baumgarten, Laholm omval 
 
Kvarstående ledamöter är: 
Karin Borgström, Falkenberg 
Hans Nilsson, Halmstad 
 

c) Till ersättare i styrelsen för ett år valdes: 
Inga-Karin Kindstrand, Kungsbacka omval 
Lennart Nilsson, Varberg nyval 
Ingvar Birgersson, Laholm omval 
 

d) Till ordinarie revisorer för ett år valdes: 
Ann-Sofi Borglund, Varberg omval  
Evert Jansson, Halmstad omval 
 

e) Till revisorsersättare för ett år valdes: 
Ingrid Hjelmgren, Kungsbacka omval 
Arne Svärd, Falkenberg omval 

 
f) Till valberedning för ett år valdes: 

Arnold Hallgren, Kungsbacka omval, sammankallande 
Håkan Stener, Varberg omval 
Gunnel Carlsson, Falkenberg omval 
Ingvar Nilsson, Halmstad omval 
Lars Jönsson, Laholm omval 

 
§ 14 Anmälan av adjungerade ledamöter 

 Anmäldes att följande personer är adjungerade i LänsFUB på olika poster: 
 

 Monica Carlsson, Falkenberg Styrelsen, sekreterare 
Willy Engebrethsen, Falkenberg Styrelsen, rättsombud  
Berit Svensson, Varberg Styrelsen, kassör 

 
 HallandsKlippan 
 Gunilla Karlsson, Falkenberg Ordinarie 

  Handledare Monica Carlsson 
Sven Hallgren, Kungsbacka Ersättare 
  Handledare Ingela Glimtén Hallgren 
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 Medlemsrådgivare 
 Eva Nilsson, Varberg 
 Karin Borgström, Falkenberg 
 Helene Stensson, Laholm 
 
 Regionhandikapprådets Referenskommitté 

Ordinarie: Britt Rehbinder, Varberg 
 Ersättare: Hans Nilsson, Halmstad. 
 

§ 15 Verksamhetsinriktning 2017 
 Verksamhetsinriktningen för 2017 kommenterades. Förutom att fortlöpande 

stödja och hjälpa lokalföreningarna på olika sätt samt att stödja Hallands-
klippan i länet, att stödja Katrinbergs-kurserna och dess ledare, kommer 
styrelsen att följa statens utredning om LSS och personlig assistans m m. 

  
 Efter denna information godkändes Verksamhetsinriktningen för 2017 av 

årsmötet. 
 

§ 16 Fastställande av Förslag till Budget 2017 
 Förslag till Budget 2017 kommenterades. 

 
Styrelsens ordförande informerade om att Region Halland inte har beviljat 
anslag för projektet ”Rättssäkerhet” för 2017 – 2019. Inte heller RiksFUB 
eller de lokala bankerna har tillstyrkt några pengar till projektet.  

 
 Olika förslag diskuterades om hur vi kan få detta projekt att leva vidare.  

T ex får lokalföreningarna i Halland hjälpa till att finanisera vissa delar och 
eventuellt även kommunerna. Projektet kommer dock att leva vidare fast på 
en lägre nivå. Styrelsen diskuterar frågan vidare. 

 
 Årsmötet tillstyrkte Budget för 2017. Bilaga 4. 
 

§ 17 Rapport från Hallandsklippan och Riks-Klippan 
 

 Hallandsklippan 2016 
 Ett bildspel om Hallandsklippans verksamhet 2016 framfördes av Gunilla 

Karlsson och Inger Myrén. Den totala Verksamhetsberättelsen för 2016 
framgår av bilaga 5. Hallandsklippan har följande deltagare: 

 
 Ordförande  Gunilla Karlsson 
 Vice ordförande Sven Hallgren 
 Sekreterare Camilla Kärrsten 
 Vice sekreterare Jessica Hansson 
 Övriga ledamöter Johanna Barkhult, Peter Hultgren, Andreas 

  Agstål, Anna Tegnér, Anette Strandberg, 
  Cecilia Andersson, Elin Anderson, Hasse 
  Jansson, Joanna Göransson, Ann-Kristin  
  Eriksen, Jesper Jönsson, Hanna Strandvall, 
  Ann-Charlotte Elfstrand, Peder Sjögren och 
  Judith Andersson. 

 
   11 handledare deltar i möten. 
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 Riks-Klippan 2016 
Ett bildspel visades också om Riks-Klippans verksamhet. 
- Fyra styrelsemöten med 3 dagar vardera har genomförts i Stockholm 
- Riksstämman gick av stapeln den 19 – 20 maj i Stockholm 
 Då bestämdes att Riksstämma ska genomföras vartannat år samt att 
 Riks-Klippan ska ändra namn till Inre Ringen Sverige. 
- Styrelsen har arbetat med Verksamhetplan för 2016 – 2018 
 Fokus har varit arbete med LSS i olika former, som fortsätter under 
 2017-2018. 
 
Mötets ordförande gav en eloge till Gunilla för bra presentationer. 
 

§ 18 Övriga rapporter och förslag från styrelsen 
- LänsFUBs projekt 

”LSS-lagens tillämpning inom kommunala och upphandlade verksam-
heter”. 
 

 Willy Engebrethsen informerade om vad som har hänt den senaste 
tiden i kontakterna med företrädare, politiker och tjänstemän i flera 
kommuner i Halland, deltagande i förhandlingar i Förvaltnings- och 
Kammarrätten, bevakning av rättsfall, boendeträffar för företrädare och 
gode män m m. 
Bilaga 6. 
 
Dessutom berörde Willy läget i regeringens LSS-utredning samt de 5 
temadagarna om LSS, som har genomförts eller ska genomföras över 
hela landet under 2017: 
Stockholm 28/1, Skövde 11/3, Umeå 2/9, Östersund 7/10 och  
Malmö 25/11. 
 

- Grundsärskolan i Falkenberg 
Willy berättade om diskussioner med Barn- & Utbildningsnämnden i 
Falkenbergs kommun samt dess förvaltning, som i höstas beslutade 
om flyttning av grundsärskolan i Falkenberg (Hjortsbergs- och Tullbro-
skolan) till Söderskolan i Heberg. 
 
Efter många möten och träffar mellan föräldrar/företrädare/FUB med 
politiker och tjänstemän, insändare i lokalpressen, radio- och TV-inslag, 
medborgarförslag till fullmäktige, diskussion på Facebook m m, har nu 
nämnden ändrat sitt beslut så att grundsärskolan får vara kvar i cen-
tralorten. Hur detta ska lösas är fortfarande inte riktigt klart. 
 
Nu pågår också en dialog om besparingar i budget, som kan drabba 
särskolan i Falkenberg. 
 
FUB Falkenberg har också bildat en arbetsgrupp, som ska jobba med 
skolfrågorna framöver. 

 
- Ombud Förbundsstämma 2017 

Anmälan av ombud till RiksFUBs Forum och Förbundsstämma  
den 19-21 maj 2017 i Brastad, Bohuslän:  
Willy Engebrethsen och Gunilla Karlsson med handledare Inger Myrén, 
samtliga Falkenberg. 
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