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                          Stockholm i april 2015 

   

   

  

 

 

 

Till deltagare på    

Forum FUB och Förbundsstämman 

    

 

Hjärtligt välkomna  
till Forum FUB och Förbundsstämman 2015 
 

Vi börjar med Forum FUB.  Det är en dag om aktuella ämnen inom FUB och i år kommer det 

att handla mycket om föräldraskap. Sedan börjar sedvanliga stämmoförhandlingar på lördag 

efter lunch. 

 

Information 

 
Plats:  Hotell Nordkalotten 

 Nordkalottenvägen 3, Luleå 

  Tel: 0920-200 000 

  www.nordkalotten.com 

 

 
Datum och tider: 8-10 maj 2015.   

Start kl. 13.30 på fredag 8/5. Vi startar sent för att alla ska hinna fram samma dag. 

Registreringen öppnar kl. 11.00 och lunchbuffén står uppdukad från kl.12.00 till kl.13.30 på 

fredag. Fredag eftermiddag och lördag förmiddag har vi Forum FUB och stämman börjar  

kl. 13.30 på lördag. Stämman avslutas kl.14.30 på söndag.  

       

Ombudsförteckning bifogas och hotellrum har bokats enligt allas anmälan. Undrar du 

över något kan du ringa/mejla till Tuula Augustsson på förbundskansliet, tel. 08-508 866 41, 

mejl: tuula.a@fub.se 

 

Insamling: 
Vi samlar varje år pengar till FUB:s internationella projekt. I år går pengarna till Bosnien 

genom FUB Stockholms omsorg. 

 

 
      

Mingel och underhållning: 
På lördag kväll underhåller Processorkestern från Luleå oss vid och efter middagen. 
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Övrigt: 

Som vanligt betalar vi själva på plats för eventuella alkoholhaltiga drycker. 

 

På stämman för första gången? 
Vill du träffa ledamöter från förbundsstyrelsen och erfarna FUB:are kan du göra det på 

fredag, mellan kl. 11.00 – 12.00 på Träffpunkt FUB på hotellet.  

 

Vänligen tänk på deltagare med allergier. Använd inte starka dofter på konferensen. 

 

 

 

Väl mött i Luleå! 
 
Med vänliga hälsningar från förbundskansliet 

 

Riksförbundet FUB 

 

 

Maria Sundström 
Kanslichef 

 

 

 

Bilagor: motioner till Förbundsstämman 2015, Årsredovisning 2014 och program för Forum 

FUB-dagen. 
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FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 

 
Ombudsförteckning  

 
 

Röstkort   Ombud  Lokalförening/           Handledare       

nr    länsförbund 

  

  

 Stockholms län 
1 Björkén Solveig Norrtälje 

2 Corbell Christina Södertälje/Nykvarn 

3 Hägerstrand Agneta Järfälla-Upplands Bro  

4 Jansén Christina Huddinge 

5 Lindgren Ulrika Sollentuna-Väsby 

6 Olson Jan Sigtuna 
7 Strandberg Jessica Lidingö Hélene Amnéus 

8 Uddsten Ulf Stockholm 

 

 Uppsala län 
9 Ek Pia            Uppsala 

10 Ivarsson-Karlsson Kjell Norduppland    

11 Junttila Anita   Östhammar    

   

 Södermanlands län 
12 Clasborn Kjell Katrineholm, Flen och Vingåker 

13 Hidvegi Seija Södermanlands län 

14 Ramlöv Nils Åke  Södra Sörmland 

   

 Östergötlands län 
15  Andersson Monika  Söderköping-Valdemarsvik 

16  Carlman Ingegerd  Östergötlands län 

17 Ferin Ewa   Linköping 

18 Heggby Karin   Östergötlands län 

19 Johannesén Inga Lena   Motala 

 

 Kronobergs län 
20 Johansson Annelie  Kronobergs län  Pernilla Nätbring 
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 Kalmar län 
21 Gustafsson Birger  Västervik-Tjust 

  

 Skåne län 
22 Fridolin Emma   Östra Göinge 

23 Hermansson Marianne  Lund med omnejd 

24 Larsson Per-Anders      Kristianstad 

25 Ragnarsson Ulf       Skåne län 

26 Söderlund Charlotte  Bromölla-Sölvesborg 

 

 Hallands län 
27 Borgström Karin   Falkenberg 
28 Engebrethsen Willy Hallands län 

29 Hansson Jessica Hallands län Eva-Lis Boman 

30 Kristensen Cecilia Halmstad/Hylte 

  

 Västra Götalands län 
31 Adersson Annika E  Borås 

32 Andersson Nina   Stenugnsund 

33 Borgede Eva   Ale 

34 Hildingsson Dan   Vara  Clary Svensson 

35 Olsson Erika   Göteborg 

36 Pettersson Carina  Ulricehamn 
37 Överås May-Louise  Härryda 

 

 Örebro Län 
38 Larsdotter Karlsson Lotta Karlskoga-Degerfors 

39 Wiklund Margareta  Örebro 

40 Wilhelmsson Annelie  Örebro Län 

 
 Västmanlands län 
41 Hallner Margareta   Västerås 

  

 Västernorrlands län 
42 Holmberg Maria   Sundsvall 

43 Lund Eva-Lena   Västernorrlands län Inga-Britt Medin 

44 Mehle Lars   Kramfors  Susanne Bjurström Hjelm 

45 Söderlindh-Nordstand Berit Härnösand 

 

 Jämtlands län 
46 Rhodin Birgitta   Östersund 

47 Ringbert Lennart           Berg  
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 Västerbottens län 
48 Ahlenius Ann-Mari  Lycksele 
49 Haghjo Abbas   Västerbottens län 

50 Johansson Jimmy  Skellefteå 

51 Nordlund Sven   Umeå                                     

  

  

 Norrbottens län 

52 Asplund Marie    Piteå 

53  Renberg Ingrid   Luleå 

54 Semberg Inger   Gällivare-Malmberget 

55 Vikberg Susann   Boden 

  

 

 Obs! Handlingarna gick till tryckeriet 7/4. Därför är ev. anmälningar 
 från länsförbund efter det datumet inte med här utan på en tilläggslista på plats. 

  
 Observatörer  
 Alnebring Lena  Södertälje/Nykvarn 
 Bertilsson Marie   Kristianstad 

 Gustafsson Marie-Anne Västervik-Tjust 

 Jonsson Anna   Söderköping-Valdemarsvik 

 Myren Inger   Falkenberg 

 Persson Krister   Östra Göinge  

 Wikström Michael  Västerås 

 

 Förbundsstyrelsen 
 Holgersson Lillemor  2.a vice ordförande 

 Iwarsson Gert  Styrelseledamot 

 Jansson Thomas   Förbundsordförande 

 Lamberg Pentti   Styrelseledamot 

 Leffler Anne   Styrelseledamot 

 Lundin Alf   1:a viceordförande 

 Molker-Lovén Helena   Styrelseledamot 

 Pettersson Jan   Styrelseledamot Bo Eriksson 

 Sylvén Troedsson Annelie    Styrelseledamot 

 Wendel Jan-Åke   Styrelseledamot 

  

 Riks-Klippans styrelse 

 Bartsch Stefan   Styrelseledamot Daniel Rausch 

 Berglund Per-Åke Styrelseledamot 

 Hildingsson Anna Vice ordförande Barbro Johansson 

 Karlsson Gunilla    Styrelseledamot Monica Carlsson 

 Peterson Anders    Ordförande Lotta Larsdotter Karlsson 

 Pettersson Jan    Styrelseledamot Bo Eriksson 
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 Valberedning 

 Berndtsson Fredrik   Hannes Bolinder 

 Eklund Björn 

 Pihl Barbro    

 Sjöberg Sara 

 Stridsberg Göran 

 Uddsten Ulf 

 

  

 Revisorer 
 Bond Anders   Förtroendevald revisor 
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FUB:s resepolicy  
 

 FUB är en ideell organisation. Vår skyldighet är att handskas ansvarsfullt med 

samhällets och medlemmars medel. Samtidigt måste vi ge förutsättningar till 

alla medlemmar att engagera sig. Grundregeln för vår resefördelningspolicy är 

en solidarisk fördelning av resekostnader. Det kan finnas en möjlighet till en 

extra övernattning för dem som p.g.a. kommunikationsproblem inte hinner fram 

till starten på en heldagskurs eller konferens som börjar tidigt. På inbjudan står 

vad som gäller för just den kursen/konferensen/mötet. 

 Vår utgångspunkt är att det billigaste färdsättet ska användas och att en 

restriktiv hållning gäller beträffande övernattningskostnader. 

 En god regel är att boka sin resa så tidigt som möjligt.  

 Riksförbundet FUB ersätter resor med flygbuss och lokaltrafik, för taxiresor 

endast i undantagsfall där inga andra möjligheter finns. 

  

 

Tillämpning och bokningsinformation 
 
Bokning av tågresa     

SJ har rörliga priser och priset blir efter tillgång och efterfrågan. Boka tidigt! Tågresan 

kan f.n. bokas 90 dagar före resan. 

Den billigaste resan är den som inte går att av- eller omboka men även för den gäller 

fullt återköp om man blir sjuk och skickar in ett läkarintyg. Vi bokar biljetter i 2:a 

klass men ibland kan en 1:a klass biljett vara billigare. 

 

Bokning av tågresa: 

Ring SJ Affärsresor, tel. 0771-75 75 55 och ange att det är en tågkontobeställning, 

vårt kundnummer 95 18 76 samt ditt namn och resultatenheten för din resa. Den får 

du från förbundskansliet. Ange också din adress om du vill ha biljetterna med posten.  

Du kan också få biljetterna digitalt med e-post, som sms, via ATG-ombud, från SJ:s 

försäljningsställen eller från biljettautomat på stationen med hjälp av ett 

bokningsnummer. SJ:s tar betalt för biljettutskick per post så de andra sätten är 

billigare. 

Om du har bokat biljettlöst resande med Priokortet, får du bekräftelse på tid och plats 

via e-post eller sms.  

Du kan även boka lokala buss- och tunnelbaneresor och få hela resan på samma biljett. 

(=Resplus). 

Fakturan kommer till Riksförbundet FUB när du bokar genom vårt konto. 
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Om du vill boka tågresan på Internet eller resa biljettlöst. 

SJ:s medlemssystem heter SJ Prio (det är personligt och kostnadsfritt).          

Om du är medlem i Prio samlar du poäng och med Prio-kortet kan du resa biljettlöst. 

               

Som Prio-medlem kan du boka tågresan på Internet så att fakturan kommer till 

Riksförbundet FUB. När du anmäler dig till Prio får du ett användar-id och ett 

lösenord från SJ. Sedan kontaktar du SJ igen och kopplar ihop ditt Prio-kort med vårt 

kundnummer.  

För mer info och anmälan se: www.sj.se 

 

Blev ditt tåg försenat? SJ har Restidsgaranti som innebär att vi får ersättning för 

din försenade resa. Gör en anmälan till SJ direkt eller skicka biljetterna till kansliet 

med notering om hur stor förseningen var. Mer info: www.sj.se 

                 

          

Så här bokar du flygresan till Förbundsstämman i Luleå 8-10 maj 2015. 

Resultatenhet 190. 

 

Du kontaktar Amanda Eriksson på gruppresor på Tranås Resebyrå, 

tel: 0140-37 50 70, mejl: amanda.eriksson@tranas-resebyra.se  

 

I år har vi bokat gruppflygresor för att hålla kostnaderna nere. Vi flyger från 

Stockholm och Malmö på fredag morgon. Amanda ordnar alla flygresor till Stämman 

2015. Du bokar även flygbuss och eventuell annan resa till flygplatsen t o r samtidigt. I 

Luleå är flygbussen redan bokad tack vare gruppresorna.  

Obs! Flygtiderna som anvisas av Amanda gäller. I undantagsfall hjälper Amanda 

dig med en annan resa. 
Om du endast ska åka tåg bokar du den resan som vanligt på SJ Affärsresor. 

 

 

Egen bil: 

Milersättning utgår med av Riksskatteverket fastställda skattefria belopp. Tänk på 

samåkning! Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet FUB inom en månad. 

 
 

Trevlig resa 

önskar 

Riksförbundet FUB 

 

 

 

 

Har du frågor som rör villkoren för din resa kontakta Riksförbundets kansli: 

Tuula Augustsson, tel: 08-508 866 41, e-post: tuula.a@fub.se  
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Förslag till förbundsstämmans arbetsformer 2015 
 

 
Inledning 

 

Förbundsstämman 2015 äger rum den 9-10 maj. Låt oss tillsammans hjälpas åt att 

genomföra en stämma utan stress, där alla får sagt det de vill säga och där ingen 

känner sig överkörd. 

 

1. Ärendenas behandling 

 

1.1 Motioner 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna är huvudförslag i förhandlingen. 

Styrelsen föreslår förbundsstämman besluta bifalla, avslå eller anse motionerna eller 

deras att-satser besvarade. Ambitionen har varit att bifalla eller avslå motionerna och 

att endast i undantagsfall anse dem besvarade. 

I sitt yttrande skriver styrelsen vad man anser om motionen, om något redan är gjort i 

frågan och vilka åtgärder styrelsen avser att vidta om förbundsstämman beslutar i 

enlighet med styrelsens förslag. Det är inte ovanligt att styrelsen starkt stöder 

tankegångarna i en motion, men trots detta inte kan bifalla själva att-satserna. I dessa 

fall framgår detta tydligt av styrelsens yttrande, där det också står vad styrelsen 

kommer att göra utifrån tankegångarna i motionen. 

Motionerna kommer inte föredras muntligt vid förbundsstämman. 

 

1.2 Uttalanden 

Vid val av förbundsstämmans presidium väljs också ett redaktionsutskott, som tar fram 

förslag till uttalanden. Redaktionsutskottets förslag antas eller avslås sedan av 

förbundsstämman. Förbundsstämman ges således inte möjlighet att ändra i 

redaktionsutskottets formuleringar. 

 

1.3  Val 

Om ej annat beslutas sker öppen omröstning. Vid val sker sluten omröstning om sådan 

begärs. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

2. Förbundsstämmans arbete 

 

2.1 Presidium 

Stämmans arbete leds av en ordförande, som till sin hjälp har en vice ordförande. 

Dessa ansvarar för att stämman fattar beslut i samtliga ärenden innan stämman 

avslutas.  

 

2.2 Förhandlingar 

Förhandlingarna leds av den valda stämmoordföranden. Förhandlingarna är öppna, det 

vill säga att den som vill får vara med och lyssna i mån av plats. Stämman kan dock 

besluta om sluten förhandling. I denna får endast stämmoombud, styrelse, revisorer 

samt berörda funktionärer delta. 



 

 

 

13 

Ombud bör närvara vid förhandlingarna. Vid behov står det givetvis ombud fritt att 

lämna möteslokalen. Ombud kan också ansöka om permission från stämman. Notering 

om permission görs i stämmoprotokollet. 

 

Ombud som av särskilda skäl inte längre kan närvara vid stämman eller inte kan 

företräda sig själv får under pågående stämma utfärda en fullmakt för annan. Det ska 

av fullmakten framgå skälet till varför det ordinarie ombudet inte kan 

närvara/företräda sig själv. Fullmaktsgivaren kan ge fullmäktigen befogenhet att 

avlägga röst samt på andra sätt företräda fullmaktsgivaren vid stämman. Fullmakten 

får även innehålla särskilda instruktioner till fullmäktigen. Det är inte möjligt att 

utfärda en fullmakt innan stämman påbörjats. En utfärdad fullmakt ska godkännas av 

stämman innan den blir gällande. 

 

Under förhandlingarna är förbundsstyrelsens förslag huvudförslag. Observera att den 

som har något annat förslag än styrelsens, måste begära ordet och yrka bifall till sitt 

förslag för att det ska komma med i behandlingen. Det räcker alltså inte med att 

förslaget finns i stämmohandlingarna. Enskilda ombud kan yrka bifall eller avslag till 

styrelsens förslag och till motionerna samt till egna förslag och tilläggsförslag. 

Nytillkomna yrkanden skall lämnas skriftligt till presidiet. 

 

2.3 Yttrande- och förslagsrätt 

Ombuden och styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt under 

förhandlingarna. Revisorer, stadgekommitté och valberedning har yttrande- och 

förslagsrätt i sina respektive sakfrågor. 

Presidiet kan lägga förslag i frågor som berör stämmans arbete. 

Stämman kan besluta om yttranderätt för övriga närvarande i en viss fråga. 

 

2.4 Begära ordet 

Ordet begärs genom att man visar sitt gröna röstkort och tydligt säger sitt namn. Den 

som är ombud för annan säger både sitt eget namn och vem man företräder. De som 

begär ordet noteras på en talarlista i den ordning presidiet uppfattar namnen. Vid första 

lämpliga tillfälle rapporterar ordföranden vilka talare som tillkommit. 

Ordet kan begäras i förväg. Sådan begäran lämnas till presidiet med namn och uppgift 

om vilken punkt det gäller. När debatten släpps fri får de föranmälda talarna ordet i 

den ordning de anmält sig.  

För att alla som vill yttra sig också ska kunna få det, måste vi alla tänka på att 

koncentrera våra inlägg och undvika upprepningar. Talartiden är max 3 minuter per 

tillfälle och ordföranden uppmärksammar talaren då 30 sek. återstår. Glöm inte bort att 

du kan avstå från ordet när det blir din tur.  

Alla inlägg görs i mikrofon. 

 

2.5 Streck i debatten 

 Streck i debatten beslutas av ordföranden. Ordföranden upprepar alla hittills lagda 

förslag. De som vill lägga ytterligare förslag får göra det. Därefter beslutas om streck. 
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Den aktuella talarlistan kompletteras med dem som vill yttra sig. Därefter får talarna 

ordet i tur och ordning tills listan är genomgången. Föredraganden äger alltid rätt att 

avsluta debatten. Därefter fattas beslut utifrån de förslag som lagts. 

 

2.6 Ordningsfråga sakupplysning, replik 

Ordningsfråga begärs t ex för att klargöra beslutsordningen. Sakupplysning begärs för 

att lämna eller be om en upplysning av vikt för sakfrågans behandling. Replik 

tillämpas inte utan man får begära ordet på nytt. 

Den som vill lämna ett meddelande eller en praktisk upplysning anmäler detta till 

presidiet. Presidiet avgör när detta kan ske. Normalt sker det strax före avbrott i 

förhandlingarna eller direkt efter ett avbrott. 

 

3. Förbundsstämmans beslut 

Varje ombud som upptagits i röstlängden har en röst. 

 

3.1 Öppen/sluten omröstning 

Beslut fattas genom öppen omröstning. Val av förbundsstyrelse sker enligt särskilt 

förfarande enligt punkt 1.3. Val av revisorer och valberedning kan ske genom sluten 

omröstning, om någon röstberättigad begär det. 

 

3.2 Acklamation 

Vanligen sker beslut genom bifallsyttring/acklamation. För varje beslutsalternativ 

ordföranden presenterar, svarar de ombud som biträder detta ”ja”. Ordföranden 

meddelar hur omröstningen utfallit och klubbfäster detta. Observera att man inte ska 

säga nej till de förslag man inte biträder. 

 

3.3 Rösträkning/votering 

Om osäkerhet råder avseende förbundsstämmans mening kan stämmoombud eller 

presidiets ordförande begära rösträkning/votering. Detta sker genom namnupprop eller 

handuppräckning.  Den som är ombud för annan ansvarar för att fullmaktgivarens röst 

kommer till stämmans kännedom. Sedan omröstningen förklarats avslutad räknas 

rösterna. Rösträknarna meddelar därefter resultatet av omröstningen och beslutet 

fastställs. 

 

3.4 Reservation 

Reservation mot ett beslut anmäls omgående när beslutet fattats. Skriftliga 

reservationer skall vara förbundsstämmans sekreterare tillhanda innan stämman 

avslutas. Alla skriftligt anmälda reservationer bifogas protokollet. 

 

3.5 Protokoll 

Ett justerat protokoll kommer att skickas ut till ombud, länsförbund och 

lokalföreningar senast 30 september 2015. 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRBUNDSSTÄMMA 

9-10  maj 2015 
 
1.                 Förbundsstämman öppnas 

 

2. Förbundsstämmans behöriga utlysande 

 

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

 

4. Fastställande av dag- och arbetsordning samt arbetsformer 

 

5. Val av förbundsstämmans presidium 

  

a) Val av förste ordförande på förbundsstämman 

 

b) Val av andre ordförande på förbundsstämman 

 

c) Val av två sekreterare på förbundsstämman 

 

d) Val av tre protokolljusterare 

 

e) Val av fyra rösträknare 

 

f) Val av redaktionsutskott tre personer 

 

 

6. Rapport från Rikssektionen Klippan  

 

 

7. Stadgeenliga ärenden 

  

a) Årsredovisning 

 

b) Revisionsberättelse 

 

c) Fastställande av balans- och resultaträkning 

 

d) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

 

 

8. Förbundsstyrelsens förslag för nätverk att ansluta sig till FUB samt 

fastställande av medlemsavgift för 2016 
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9.  Arvoden till förbundsstyrelsen och övriga 

                

 

10. Val – mandatperioden är tre år 

  

a) Val av förste vice ordförande 

 

b) Val av två ordinarie ledamöter 

 

c) Fyllnadsval av två ordinarie ledamöter för en tid av ett år 

 

d) Val av en ersättare 

 

e) Eventuellt fyllnadsval 

 

 

11. Uppföljning av motioner från Förbundsstämman 2014 

                    samt uppföljning av motion 7, 2011  

   

12. Motionsbehandling 

   

13. Stämmoförhandlingarna avslutas 

 

 

 

 

 

Stämmodeltagarnas egna frågor till förbundsstyrelsen 

 

 

 

 

Tider vid Forum FUB och vid förbundsstämman 
 

Fredagen 8 maj 

12.00–13.30  Lunch 

13.30  Forum FUB 

15.15  Kaffe 

15.45–17.00  Forum FUB fortsätter 

19.00  Middag  

 

Lördagen 9 maj 

09.00  Forum FUB fortsätter 

10.30  Kaffe 

11.00  Forum FUB fortsätter   

12.30  Lunch 
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13.30    Förbundsstämman öppnas av Thomas Jansson 

14.00    Förhandlingar börjar enligt dagordningen 

15.00    Kaffe 

15.30–17.00    Förhandlingar fortsätter 

19.00    Middag med underhållning  

 

Söndagen 10 maj 

09.00    Förbundsstämmans förhandlingar fortsätter 

10.30    Kaffe 

11.00    Förhandlingar fortsätter 

12.30    Lunch 

13.30    Förhandlingar fortsätter 

14.15    Förhandlingarna beräknas sluta kl 14.15 

14.15-14.30  Stämmodeltagarnas egna frågor till förbundsstyrelsen 

 

 

 

 

 

 
 
Valberedningens förslag inför Förbundsstämman 2015 
 
 
  

Förslag till Förbundsstämmans presidium 
 

Ordförande:  Eivy Blomdahl 

 

Vice ordförande: Anders Pettersson 

 

Sekreterare:  Iréne Engstrand, kansliet 

Sekreterare:  Victoria Sjöström, kansliet 

 

Protokolljusterare, 3 st: Föreslås på stämman 

 

Rösträknare, 4 st: Föreslås på stämman 

 

Redaktionsutskott: Thomas Jansson 
  Lillemor Holgersson 

  Jesper Symreng 
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Förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 

1:e vice ordförande, 3 år   Lillemor Holgersson 

 

Övriga nominerade Gert Iwarsson, Pentti Lamberg,  

Anne Leffler, Harald Strand (har 

avsagt sig), Jan-Åke Wendel 

 

Ordinarie ledamöter, 3 år  Pentti Lamberg, omval 

Monika Stjernsten, nyval 
 

Presentation:    Ordf FUB Härnösand, Länsordf. Västernorrland 

Habiliteringsassistent gruppboende 

Intresse: sjukvårdsfrågor, boendefrågor, fritidsfrågor 
Dotter med Downs syndrom 

 

Övriga nominerade   Marianne Hermansson,  

Anne Leffler, Alf Lundin, Helena 

Molker-Lovén, Harald Strand (har 

avsagt sig), Jan-Åke Wendel 

 

Ersättare, 3 år Jan Pettersson, omval 

 

Övriga nominerade  Marianne Hermansson, Anna 

Hildingsson, Peter Karlkvist, Alf 

Lundin, Stefan Römer, Monika 

Stjernsten, Harald Strand (har 

avsagt sig) 

 

 

Ordinarie ledamöter fyllnadsval, 1 år  Alf Lundin, omval 

   Marianne Hermansson, nyval 

 
Presentation: Anhörigfrågor, flerfunktionshinderfrågor 

 Son med utvecklingsstörning  

 

Övriga nominerade  Pentti Lamberg, Anne Leffler, Alf 

Lundin, Helena Molker-Lovén, Jan 

Pettersson, Stefan Römer, Monika 

Stjernsten, Harald Strand (har 

avsagt sig), Jan-Åke Wendel 

 

 

Fyllnadsval  

(beroende på utfall i val av 1:e vice ordförande)  

2:e vice ordförande, 2 år  Jan-Åke Wendel 

1 ersättare, 1 år  Stefan Römer 
 
Presentation: Kassör FUB Lerum, rättsombud, dotter med Downs 

syndrom 
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Förslag till auktoriserad revisor 
 

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB som auktoriserad revisor och ersättare, 

omval tre år 

 

 

Ledamöter i FS, Thomas Jansson 

kvarstår Lillemor Holgersson 

 Gert Iwarsson 

 Annelie Sylvén Troedsson 

 Helena Molker-Lovén 

    Jan-Åke Wendel 
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Arvodesregler 2015-06-01 – 2016-05-31 
  
A/ Förbundsstyrelsens ordförande 

Förbundsordföranden arvoderas årligen med 3,5 prisbasbelopp.  

Inga andra arvoden eller semesterersättningar utgår. Arvodet är pensionsgrundande.  

 

B/ Rikssektionen Klippans styrelseordförande 

Klippans styrelseordförande arvoderas årligen med 1,0 prisbasbelopp.  

Inga andra arvoden eller semesterersättningar utgår. Arvodet är pensionsgrundande.  

 

C/ Ledamöter, ersättare och handledare i förbundsstyrelsen och rikssektionen 

Klippan, arbetsutskott, kommittéer, ALA, arbetsgrupper, förtroendevalda revisorer och 

ersättare samt övriga uppdrag beslutade av förbundsstämman/ 

förbundsstyrelsen/rikssektionen Klippan (exkl. A och B).  

Uppräknade förtroendeuppdrag arvoderas per sammanträdesdag med 1,5 % av 

prisbasbeloppet avrundat till närmast 10-talet kronor. Sammanträdesarvode utgår ej 

vid distanssammanträde som varar maximalt en timme. Sammanträdesarvode på 

0,75% av prisbasbeloppet utgår för distanssammanträden som varar mer än en timme. 

Handledare till rikssektionen Klippans styrelse erhåller en dags extra arvode inför 

möteshelg. 

 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  

Förtroendeuppdrag enligt C/ berättigar till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

Lönebortfall ska styrkas genom intyg eller lönespecifikation från arbetsgivare eller 

annan löngivare.  

 

Traktamenten och reseersättningar  

Samtliga förtroendeuppdrag berättigar till följande kostnadsersättningar:  

1/ Skattefria traktamenten används enligt Skatteverkets normer.  

2/ Skattefritt nattraktamente (vid privat logi) används enligt Skatteverkets normer.  

     Dock gäller för 1/ och 2/ att förbunds – resp. Klippanstyrelserna ej erhåller    

     traktamente vid så kallad helinackordering då Riksförbundet betalar hotellkostnad. 

3/ Ersättning för reseutlägg för billigast möjliga färdmedel vid varje enskilt  

     resetillfälle.  

     Skattefri milersättning används vid användande av egen bil enligt Skatteverkets    

     normer.  

4/ Utlandstraktamenten enligt Skatteverkets normer.  

 

D/Delegerat av förbundsstämman till förbundsstyrelsen att fastställa 

ersättningsnivå för telefon och datakostnader 
 

Delegationen avser förtroendevalda FS-ledamöter/ersättare, valberedning, 

stadgekommitté, rättsombud och medlemsrådgivare som kan erhålla av 

förbundsstyrelsen beslutad ersättning för vissa merkostnader i samband med sina 

uppdrag för riksförbundet. Rättsombud/medlemsrådgivare erhåller ersättning efter 

inlämnad årsredovisning. 
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Förslag om möjlighet att ansluta nätverk 
 

Bakgrund: I samband med förbundsstämman 2014 behandlades förslag från 

förbundsstyrelsen rörande ändringar av medlemsformer. Förbundsstämman uppdrog 

till förbundsstyrelsen att vad gäller den del som berörde frågorna om 

familjeavgift/storhushållsavgift respektive anslutning av nätverk, arbeta vidare och 

redovisa dessa förslag inför förbundsstämman 2015. 

 

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsstämman 2015 

Vad som avses med familjeavgift/storhushållsavgift i detta sammanhang är en över 

landet och organisationen enhetlig avgift, där ett hushåll betalar en medlemsavgift som 

täcker upp alla de boende i hushållet. 

Förbundsstyrelsen har funnit stora svårigheter i att hitta en framkomlighet när det 

gäller frågan om familjeavgift/storhushållsavgift varför något förslag inte föreläggs 

förbundsstämman i detta sammanhang. 

Med nätverk menas sammanslutningar i form av exempelvis diagnosgrupper som 

håller kontakt, stöttar varandra, bedriver aktiviteter utifrån ett nationellt istället för ett 

lokalt perspektiv. 

Förbundsstyrelsen anser att nätverk ska erbjudas möjligheten att ansluta sig till FUB. 

Förslaget innebär att ett anslutet nätverk erhåller samma status som en lokalförening 

med samma rättigheter och skyldigheter och ha att rätta sig efter gällande stadgar och 

god föreningssed. En väsentlig skillnad uppstår dock då nätverken är nationella och 

därför inte kan inordnas under något länsförbund utan ansluts direkt till riksförbundet. 

En nätverksmedlem är att betrakta som en fullvärdig FUB-medlem. En anslutning av 

nätverk ska föregås av ett beslut i förbundsstyrelsen. En förändring av det ovan 

beskrivna slaget är tämligen okomplicerad, dock krävs nödvändiga anpassningar i 

stadgarna. 

 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att: 

 

- nätverk medges framtida möjlighet att ansluta sig till FUB 

- organisationens stadgar anpassas så att de omfattar möjligheten för nätverk att 

ansluta sig. 
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Fastställande av medlemsavgifter 

 
Bakgrund: Lokalföreningarna ska enligt stadgarna vid ett medlemsmöte, senast 

i oktober varje år, besluta om avgift för medlemskap i lokalföreningen. 

Länsförbundet ska i ett medlemsmöte senast 9:e april, besluta om avgift för 

nästa år. Vid förbundsstämman 2011 beslöts att, ”ingen lokalförening ska 

besluta om en medlemsavgift som är lägre än den avgift till riksförbundet som 

förbundsstämman har beslutat om plus eventuell avgift till riksförbund”. 

 

Förbundsstyrelsens förslag till förbundsstämman 2015: 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman att besluta om oförändrade avgifter 

för år 2016: 

 

                       130 kronor per huvudmedlem 

                       30 kronor per familjemedlem 

 

När medlemsavgiften inbetalts till riksförbundet, överförs den del som 

överstiger 130 kronor för huvudmedlem respektive 30 kronor för familjemedlem 

till lokalföreningen, minus den del som länsförbundet ska erhålla. (Till 

Länsförbundet Gotland överförs den del som överstiger 130 respektive 30 

kronor.) Detta sker genom överföring till lokalföreningens respektive 

länsförbundets bank. Lokalföreningarna och Länsförbundet Gotland erhåller 

samtidigt en förteckning över vilka medlemmar överföringen avser. 

 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att: 

 

-  oförändrade avgifter för 2016 ska gälla (130 kronor per huvudmedlem, 

30 kronor per familjemedlem.) 

                        
 



 

 

 

23 

 

Uppföljning av 2014 års motioner, motion 7 2011 och motion 8 2013 

 
Motion 5  

FUB måste bli bättre på att synas och höras i massmedia 
 

Under året har vi kraftigt ökat vår synlighet i media. Vi har producerat och publicerat 

ett antal debattartiklar och också fått fler journalister som följare i vårt newsroom på 

MyNewsdesk. 

Det har resulterat i att vi oftare kontaktas av media då journalister för uttalanden ang 

ämnen som berör FUB. Att vi knutit till oss kända namn som Sören Olsson och Soran 

Ismail har också ökat media intresset för oss och frågorna vi driver. Under året har vi 

publicerat debattartiklar i Dagens Nyheter, Aftonbladet, SVT Opinion bara för att 

nämna några. Vi har också blivit intervjuade av SVT och Sveriges Radio och även 

synts på TV4. I somras fick vi bra genomslag på kampanjen "Ansökan om ett vanligt 

liv" och även Come Together har rönt stor mediauppmärksamhet, både när en av 

ambassadörerna tävlade i Postkodmiljönären men också via intervjuer med 

ambassadörerna själva på lokalpressnivå likväl som riksnivå och det faktum att Soran 

Ismail följde med ambassadörerna till Afrika satte också FUB i morgonsoffan på TV4 

och har potential att ge mycket mer uppmärksamhet i framtiden.  

 

Motion 6 

LSS på lättläst 
FUB har tagit fram ett studiematerial på lättläst om LSS med handledning som ska 

användas i lokala studiecirklar. Materialet kan med fördel användas på det sätt som 

motionären efterfrågar men har även ett vidare syfte, nämligen att stärka våra 

medlemmars kunskap om rättighetslagstiftningen. Någon fristående, enkel skrift om 

LSS har ännu inte tagits fram då studiecirkelmaterialet har prioriterats. Med 

utgångspunkt i det existerande materialet kommer det dock vara möjligt att ta fram 

ytterligare en skrift. 

 

Motion 7 

God man/förvaltare 
FUB kommer i enlighet med motionen att ta fram skriften men har ännu inte hunnit 

med detta. En inventering av utbildningsmaterial för gode män/förvaltare har dock 

påbörjats. Det kommer bland annat att utmynna i att skriften på lättläst om god man 

och förvaltare tas fram. 

 

Motion 9  
Hörsel och syn undersökningar av personer med utvecklingsstörning samt 

Motion 10  

Får vuxna personer med utvecklingsstörning del av den hälso- och sjukvård de 

har rätt till?  
En ny kommitté för hälsa- och sjukvård upprättades med syfte att arbeta för en jämlik 

hälsa och sjukvård för alla personer med utvecklingsstörning som hade sitt första möte 
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den 10 september 2014. Kommittén planerade för ett temanummer (hälsa- och 

sjukvård) i UNIK nr 1 2015 och bestämde att ta kontakt med SKL för en uppvaktning.  

 

Kommittén träffade tillsammans med förbundsordförande Thomas Jansson SKL den 

12 november 2014 för att bl.a. diskutera överdödligheten bland våra medlemmar och 

underlåtenhet att kalla till mammografiundersökningar samt problematiken gällande 

avsaknaden av initierade hörsel- och synundersökningar för personer i gruppbostäder 

och i övrigt. Vidare önskade kommittén ha samarbete med SKL i frågan för att sprida 

kunskap i bristerna och ge bra exempel på när det fungerar, nätverkande samt 

anpassade undersökningar m.m. SKL var då inte särskilt öppen för samarbete men 

man kom överens om att ses om ett år igen och diskutera utvecklingen på området.  

 

I kommitténs första möte tog man även i enlighet med motionerna upp diskussion 

kring att på en länsförbundsträff 2015 ge länsförbunden konkreta verktyg för att 

bedriva ett arbete om att efterfråga syn- och hörselscreening hos kommunernas LSS-

verksamhet och landstingen/regionerna samt framförallt sprida exempel på bra 

fungerande metoder och bemötande. Kunskapsspridningen syftar till att entusiasmera 

alla som arbetar inom hälso- och sjukvården att ta till sig utmärkt fungerande metoder 

som redan finns. Man talade bl.a. om att inleda en dialog med professionen genom 

deras egna nätverk där läkare talar till läkare.  

 

Länsförbundsträffen kommer att ske den 3 oktober där Monica Björkman (Leg. 

Läkare), Malin Nystrand (Distr. Läkare och Specialist i allmän medicin), Eva 

Andersson (Audionom och forskare) och Ann-Kristin Ölund (Hab. Läkare) medverkar 

och delger sina erfarenheter, historiskt perspektiv, forskning kring 

hörselundersökningar och fungerande metoder på bemötande och undersökningar av 

personer med utvecklingsstörning.  

 

UNIK-tidning nr 1 har skickats till samtliga lokal föreningar tillsammans med ett 

följebrev med en uppmaning om att sprida tidningen till t.ex. lokala vårdcentraler och 

sjukhus för att entusiasmera till nätverkande och fördjupad kunskap kring personer 

med utvecklingsstörning. Vidare uppmanas lokalföreningen att sprida information till 

LSS-personal och anhöriga om vikten av regelbundna hälsokontroller samt syn- och 

hörselundersökningar. 

 

FUB arbetar tillsammans med Svenska Handikappidrottsförbundet på en 

projektansökan till Allmänna arvsfonden för att ta fram ett Hälso- och familjeprogram 

som redan finns i andra länder, men saknas i Sverige. Hälso- och familjeprogrammet 

ska syfta till att ge barn och ungdomar med utvecklingsstörning en bättre bild av sin 

hälsa, självförtroende, självkänsla, möjlighet att träna i skolan och i föreningen på 

fritiden, större socialt nätverk och ge stöd till familjen för att barnet/ungdomen får 

möjlighet till detta. 
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Motion 11  

Att värna den enskildes rätt till ett gott liv som andra med stöd av personlig 

assistans  
En uppvaktning av den nya regeringen har skett där vi krävt att försämringar av den 

personliga assistansen upphör och att rättsläget återställs till hur det var innan 

Regeringsrättens domar från 2009.  Ett förslag på konkreta förändringar av LSS för att 

stärka tillämpningen av lagen har beretts av kansliet, LSS-kommittén och 

förbundsstyrelsen och överlämnats till regeringen. Riksförbundet har även haft flera 

möten med Försäkringskassan och Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef för 

funktionshinder, utveckling och stöd, där vi bl.a. försvarat rätten för anhöriga att vara 

gode män och assistenter och påtalat felaktiga rättstolkningar som Försäkringskassan 

gjort. Riksförbundet har också lämnat synpunkter till Försäkringskassan angående 

Ändringar i vägledning 2003:6 om assistansersättning. Dess-utom sitter Thomas 

Jansson, på FUB-mandat, i Försäkringskassans assistanssamråd. 

 

 

Motion 7 2011  

Angående kontaktdagar för barn och ungdomar inom LSS  
FUB har sedan motionen bifölls vid stämman 2011 framförallt verkat för att rätten till 

tillfällig föräldrapenning ska förlängas till att gälla även efter 23 års ålder. FUB har 

även arbetat för en rätt för föräldrar att arbeta deltid även efter det att deras barn fyllt 

åtta år, d.v.s längre än vad föräldraledighetslagen medger idag. FUB har vid 

uppvaktningar av den gamla Regeringen fört fram kravet att även föräldrar till äldre 

barn med utvecklingsstörning som fortfarande bor kvar i föräldrahemmet ska få 

ekonomisk ersättning för den tid de behöver vara med (det vuxna) barnet och en 

lagreglerad möjlighet till ledighet från anställning. FUB har vid dessa tillfällen inte 

fokuserat på kontaktdagarna.  

FUB lyckades inte förmå den gamla Regeringen att ta några initiativ till en förlängning 

av rätten till tillfällig föräldrapenning. FUB har undersökt alternativa vägar för 

föräldrar att få ekonomisk ersättning för tid då man tvingas vara hemma, t.ex. genom 

vår egen försäkring, men ännu inte lyckats hitta en framkomlig väg. När det gäller 

rätten till deltidsarbete har vi stora förhoppningar att en nu pågående utredning om 

vårdbidrag och handikappersättning kommer att lämna ett förslag om rätt till deltid för 

föräldrar till barn med funktionsnedsättning. FUB deltar i en referensgrupp till 

utredningen och vi har där bl.a. tagit upp problemet med att kontaktdagarna bara kan 

tas ut t.o.m. 16 års ålder. Även om utredningen sannolikt inte kommer att lämna ett 

förslag om utökning av rätten till kontaktdagar eftersom utredningen inte anser att det 

ryms i deras direktiv att titta på detta så har FUB förhoppningen att utredningen ändå 

lyfter detta som en prioriterad fråga för Regeringen att titta vidare på. 

FUB kommer att fortsätta att arbeta för att föräldrar med barn med utvecklingsstörning 

ska få ersättning för det merarbete de lägger ned och att arbetsmarknadens regler ska 

anpassas efter förhållandena för dessa föräldrar. FUB arbetar samtidigt med att 

kommunerna ska ta sitt ansvar för dessa unga vuxna och inte lasta över ansvaret på 

anhöriga. Åldersgränser i särskilda förmåner som saknar förankring i levnadsvillkoren 
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och behoven för dessa familjer ska ändras eller helt tas bort. FUB vill samtidigt inte 

sticka under stol med att just frågan om kontaktdagar inte har prioriterats på det sätt 

som motionären och stämman sannolikt har förväntat sig. Men med en ny Regering ser 

FUB möjligheter att på nytt föra fram våra krav och då finns frågan om 

kontaktdagarna med. 

 

 

Motion 8 2013 

FUB:s historia - nuvarande situation - framtid   

På uppdrag av förbundsstyrelsen har stiftelsen ALA hanterat denna motion: 

rekrytering av lämplig forskare inom handikapphistoria, utformning av 

ansökningsuppdraget, avtalsskrivning samt granskning av ansökan. FUB avsatte 50 

000 för arbetet med motionen. Forskaren Agneta Hugemark anlitades för att författa en 

ansökan om projektmedel utifrån Motion 8/2013 och med hänsyn till vilken typ av 

projekt har störst chanser att få forskningsstöd. Ytterligare en del av uppdraget var att 

identifiera tänkbara finansiärer. Uppdraget avslutades i december 2014 och en färdig 

ansökan skickades in till Stiftelsen Sävstaholm och Forte (Forskningsrådet för Hälsa, 

Arbetsliv och Välfärd) i början av januari 2015.  

Den 10 mars kom beskedet till Agneta Hugemark att Stiftelsen Sävstaholm har beviljat 

projektstöd för ett år med möjlighet till förlängning.  

 

 


