
Ett samhälle, en värld, där 
personer med utvecklingsstörning 

kan leva sitt liv som alla andra.
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Organisationsstöd

Per Pia

RobertVictoria

Kia

Tor-Björn

Gabriella



Intressepolitik
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Projekt Postkoden och Arvsfonden samt Ala

Jesper Zarah
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Riksförbundet FUB:s utmaningar

Externa utmaningar  
 

Interna utmaningar



Externa utmaningar
LSS utredningen 
Myndighetsbeslut 
Kommunikation 
Påverka både kortsiktigt och långsiktigt 
Vara på plats där det händer för att påverka 
Samarbete med andra organisationer i rätt 
frågor



Interna utmaningar
Medlemsnyttan 
Medlemsantalet 
Samla kraft för att påverka externt – enat FUB 
Effektivare påverkansarbete 
Gemensamma mål  
Budget i balans 
Kommunikation 
Hemsidan 
Medlemsregistret

2016-10-22



Vad har hänt sen sist
✓LSS 
✓Hälsa och sjukvårdskommittén 
✓Skola och utbildningskommittén 
✓Utvärdering av arbetsmiljön  
✓Utvärdering av den nya organisationen från jan 2016 
✓Almedalen 
✓Rekryteringar 
✓Medlemsregistret  
✓Digitalisering av organisationen 
✓Planeringsdagar för förbundsstyrelsen och kansliet verksamhetsåret 2018 
✓Namnbyte för Klippan till Inre Ringen 
✓Klippans ordförande konferens



1956-klubben!



Framtiden

• LSS 
• Skola och utbildning 
• Hälsa och sjukvård 
• Våga prioritera 
• Stärka hela FUB som organisation 
• Stärka kommunikationen 
• Ekonomin



Fyra fokusområden leder mot visionen
Ett samhälle, en 

värld, där personer 
med 

utvecklingsstörning 
kan leva sitt liv som 

alla andra.

En förening  
en styrelsen 
sida vid sida

Effektiv 
samhälls- 
påverkan

Fler och  
aktivare  
medlemmar

Fokuserad  
kommunikation

Nuläge: Svag 
ekonomi och 
organisation
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En ekonomi i balansE





Hur går vi vidare – Tillsammans!



Basstödet från Postkodlotteriet
Verksamhet Total kostnad för 

verksamheten
Stöd från 
PostkodLotteriet 
för verksamheten

Stärk LSS – Stärk oss! 5 000 000 3 000 000

Stöd till lokal och 
länsförbund

7 300 000 2 000 000

Medlemsregister 2 000 000 2 000 000

Total summa kostnader 14 300 000 7 000 000


