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                          Stockholm i april 2015 

   

   

  

 

 

 

Till deltagare på    

Forum FUB och Förbundsstämman 

    

 

Hjärtligt välkomna  
till Forum FUB och Förbundsstämman 2016 

 

Ni är hjärtligt välkomna till årets förbundsstämma. Vi startar med Forum FUB, som är en dag 

om aktuella ämnen i FUB-världen. I år kommer det handla om FUBs historia, var står FUB 

idag och hur ska FUB:s framtid se ut, FUB igår, idag och imorgon är namnet på Forum FUB. 

Sedan börjar sedvanliga stämmoförhandlingar på lördag efter lunch. 

 

Information 
 
Plats:  Aronsborgs konferenshotell,  

Helgövägen 7, Bålsta 

Mer information om Aronsborg; 

www.aronsborg.se 

 

 

Datum och tider: 20-22 maj 2016   

Start kl. 13.30 på fredag 20 maj. 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 Pia Sandlund på förbundskansliet, tel. 08-508 866 41, mejl: 

pia.sandberg@fub.se 

 

Insamling: 
Vi samlar varje år pengar till FUB:s internationella projekt. Vart pengar går i år kommer 

presenteras innan förbundsstämman. 
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The Diamonds 

Mingel och underhållning: 
På fredag kväll underhåller The Diamonds från 

Stockholm då vi firar FUB:s 60 års jubileum.   

 

Övrigt: 

Som vanligt betalar vi själva på plats för eventuella 

alkoholhaltiga drycker. 

 

 

Vänligen tänk på deltagare med allergier. Använd 

inte starka dofter på konferensen. 

 

 

 

Väl mött i Bålsta! 
 
Med vänliga hälsningar från förbundskansliet 

 

Riksförbundet FUB 

 

 

Maria Sundström 
Kanslichef 

 

 

 

Bilagor: motioner till Förbundsstämman 2016, Årsredovisning 2015 och program för Forum 

FUB-dagen. 
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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 inför förbundsstämman 
 
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 77 65 samt ditt namn och resultatenhet, 190 för din resa. 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. 

 

Om du vill boka tågresan på Internet eller resa biljettlöst. 

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

                 

          

Bokning av flygresa:     

Flygresorna kan bokas via Tranås Resebyrå, tel. 0140-37 50 30. 

Samma nummer fungerar som journummer efter kontorstiderna. 

Tänk på att boka anslutningar som flygbuss m.m. samtidigt. När du bokar 

både flyg- och tågresa kan du göra det samtidigt på Tranås Resebyrå. 

Ange resultatenheten 190 för din resa.  

Boka gärna online på: www.tranas-resebyra.se 

 

Du kan också skicka förfrågan till resebyrån med e-post: 

info@tranas-resebyra.se  

Titta gärna på deras hemsida: www.tranas-resebyra.se   

Där kan du fylla i en resenärsprofil om du flyger ofta.  

Fakturan från Tranås Resebyrå kommer till Riksförbundet FUB. 

eller 

Du kan också med boka flygresan på Internet. Men då måste du betala själv först och 

sedan skicka en reseräkning med originalkvitton till Riksförbundet FUB inom en 

månad. 

Glöm inte att avboka din resa om du får förhinder!  

 

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: 

Pia Sandberg, tel: 08-508 866 41, e-post: pia.sandberg@fub.se  
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Förslag till förbundsstämmans arbetsformer 2016 

 

 
Inledning 

 

Förbundsstämman 2016 äger rum den 21-22 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 
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besluta om sluten förhandling. I denna får endast stämmoombud, styrelse, revisorer 

samt berörda funktionärer delta. 

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 2016. 
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRBUNDSSTÄMMA 
21-22 maj 2016 

 
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. Förslag till nya stadgar 

 

 

9.  Arvoden till förbundsstyrelsen och övriga 
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10. Val – mandatperioden är tre år 

  

a) Val av ordförande 

 

b) Val av två ordinarie ledamöter 

 

c) Val av en ersättare 

 

d) Eventuellt fyllnadsval 

 

 

11. Val av tre förtroendevalda revisorer, två ordinarie och en ersättare 

   

 

12. Val av valberedning 

   

 

13. Val av stadgekommittén tre personer, varav en utses av 

förbundsstyrelsen 

 

 

14.  Uppföljning av motioner från Förbundsstämman 2015 

 

 

15. Motionsbehandling 

 

 

16.  Verksamhetsinriktning 2017-2019 

 

 

17.   Fastställande av medlemsavgift för 2017 

 

 

18.  Stämmoförhandlingarna avslutas 

 

 

 

 

Stämmodeltagarnas egna frågor till förbundsstyrelsen 
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Tider Forum FUB och förbundsstämman 

 

Fredagen 20 maj 

11:00  Registrering startar 

12.00–13.30  Lunch 

13.30  Forum FUB 

15.15  Kaffe 

15.45–17.00  Forum FUB fortsätter 

19.00  Middag med underhållning 

 

Lördagen 21 maj 

09.00  Forum FUB fortsätter 

10.30  Kaffe 

11.00  Forum FUB fortsätter   

12.30  Lunch 

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  

 

Söndagen 22 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 
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Valberedningens förslag inför Förbundsstämman 2016 

 
 
  

Förslag till Förbundsstämmans presidium 
 

Ordförande:  Emma Henriksson 

 

Vice ordförande:  

 

Sekreterare:  Nina Ahlander, kansliet 

Sekreterare:  Victoria Sjöström, kansliet 

 

Protokolljusterare, 3 st: Föreslås på stämman 

 

Rösträknare, 4 st: Föreslås på stämman 

 

Redaktionsutskott: Anne-Lie Sylvén Troedsson 
  Alf Lundin 

  Jesper Symreng 

 
 
 
 
 
Förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 

Ordförande, 3 år   Thomas Jansson 

 

Övriga nominerade Elisabeth Sandlund, Marianne 

Hermansson  

 

Ordinarie ledamöter, 3 år  Marianne Hermansson 

Elisabeth Sandlund,  
 

 

Övriga nominerade Alf Lundin, Stefan Römer, Simon 

Ilhammar, 

 

Ersättare, 3 år Stefan Römer 

 

Övriga nominerade  Marianne Hermansson, Simon 

Ilhammar 
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Förslag till lekmannarevisor 
 

3 år Kjell-Göran Hansson, Nils 

Granstrand, Anders Bond 

,  
 

 

Övriga nominerade Ulf Uddsten, Kennerth Björn 

 

 

Förslag till stadgekommittén 
 
 

Ledamöter 3 år Anders Pettersson, Kjell Clasborn,  

 

Övriga nominerade Ulf Uddsten 

 

Adjungerad Jesper Symreng 

 

 

Ledamöter i FS,kvarstår Lillemor Holgersson 

 Gert Iwarsson 

 Annelie Sylvén Troedsson 

 Helena Molker-Lovén 

Jan-Åke Wendel 

Pentti Lamberg 

Monica Stjernberg 
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Arvodesregler 2016-06-01 – 2017-05-31 

  
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/Medlemsrådgivare och rättsombud 

Rättsombud/medlemsrådgivare erhåller ett årligt arvode på 10 % av prisbasbeloppet 

efter inlämnad årsredovisning. 
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Förslag om möjlighet att ansluta nätverk 

 
Medlemsformer – nätverk som medlemmar 

 

Förbundsstyrelsen redovisade förslag till förbundsstämman 2015 om möjlighet för nätverk att anslutas 

som medlemmar. Förslaget hade följande innehåll: 

 

”Med nätverk menas sammanslutningar i form av t.ex. 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.” 

 

I diskussionen på förbundsstämman fördes fram en del frågor och synpunkter. Vilka nätverk avses? 

Vidare att lokalföreningarna borde få ett avgörande inflytande i frågan. Det fördes även fram 

tveksamheter om möjligheten att kunna anpassa stadgarna till denna förändring. Förbundsstämman 

beslöt att återremittera frågan till förbundsstyrelsen. 

 

Arbetsgruppen för medlemsformer och medlemsavgifter har haft ett sammanträffande med 

stadgekommitéen i frågan för att inhämta synpunkter inför den fortsatta processen. Stadgekommitténs 

synpunkter sammanfattas som följer: 

 

De förstår avsikten med förslaget och delar uppfattningen att det är bra att sträva efter lösningar som 

förbättrar möjligheterna att tillhöra FUB-familjen. Samtidigt hade de en del 

frågor/funderingar/kommentarer.  

Ett problem är att det som är en nytta för rörelsen i sin helhet (totalt sett fler medlemmar och 

föreningar) kan ses som en nackdel i det lokala perspektivet. Att personer istället väljer att tillhöra ett 

nätverk, så att en lokalförening kan tänkas tappa vissa medlemmar. Det var en kommentar som fälldes 

under stämman. Det kan vara ett skäl till det ljumma mottagandet. 

Sedan fördes på tal möjligheten att representera dubbelt, m.a.o. att en person åker till 

förbundsstämman som representant för både sin lokalförening och ett nätverk som man tillhör. Kan väl 

i och för sig vara ett problem som sannolikt är sällsynt och lätt går förhindra genom skrivningar i 

stadgarna. 

Stadgekommittén tycket att det kunde behövas mer kunskap i den fortsatta processen med 

nätverksfrågan. 

Vilka är nätverken? 

Hur många är medlemmarna? 

Vad vill nätverken ha? 

Vad förväntar sig rörelsen av nätverken? 

Frågor som möjligen kan ställas i enkätform. 

 

Arbetsgruppen för medlemsformer 

Jan-Åke Wendel    -  Gert Iwarsson    -    Erling Södergren(t o m 2015-11-30) 
 
   

Förbundsstyrelsen beslutar föreslå Förbundsstämman att arbetsgruppen utifrån ovanstående 

arbetar vidare med närverksfrågan.  

Därmed anses motionen besvarad. 
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Verksamhetsinriktning år 2017 - 2019 för Riksförbundet FUB 

 
Inledning 
Verksamhetsinriktningen har ett övergripande innehåll. Den förverkligas genom 

förbundsstämmans olika beslut och får sin mera detaljerade utformning genom 

förbundsstyrelsens arbete tillsammans med FUB-rörelsens olika led. Den beslutade 

verksamhetsinriktningen bildar tillsammans med stadgar, stämmobeslut, målprogram, 

policydokument m.m., grund för det påföljande årens verksamhetsplanering och 

praktiskt arbete, inom rörelsens hela verksamhetsområde. 

Verksamhetsinriktningen skall förverkligas med metoder som bekräftar och 

utvecklar bilden av FUB som en aktiv intressepolitisk organisation, som vilar på en 

humanistisk grund, med ett uttalat etiskt förhållningssätt. Detta kräver ekonomiska 

resurser, men stimulerar även till olika former av intäkter. Ett gott rykte som en kunnig 

och intressepolitiskt framgångsrik organisation, leder till att såväl privata som 

offentliga intressenter ser ett värde i att associeras med Riksförbundet FUB. Detta 

medför ett positivt bemötande och utökade möjligheter till olika former av stöd, som 

t.ex. sponsring, gåvor, olika former av projektmedel, utvecklingssamarbeten m.m. 

Det krävs ett kontinuerligt arbete för att skapa gemenskap inom FUB. I detta 

sammanhang är det viktigt att uppmärksamma betydelsen av de lokala föreningarnas 

arrangemang, som t.ex. lördagsdanser, lägerverksamhet mm. Likaväl som kurs- och 

utbildningsverksamhet för att stärka det intressepolitiska arbetet på lokal-, regional- 

och nationell nivå. 

 

Verksamhetsinriktning 
Vid landsmötet 2004 beslutades att verksamhetsinriktningen för Riksförbundet FUB 

skall omfattat fyra huvudinriktningar (Inflytande och valfrihet; Tillgänglighet och 

delaktighet; Goda levnadsvillkor och Demokrati). Förbundsstämman 2009, beslöt att 

komplettera dessa huvudinriktningar, med ytterligare en – Samverkan. Dessa fem 

huvudinriktningar fastställdes även för verksamhetsåren 2014-2016.  

 

Under 2015 har förbundsstyrelsen tillsammans med riksförbundets kansli och 

Riksklippans styrelse gjort ett omfattande arbete med att ta fram ett strategidokument 

för verksamheten där vision, värdegrund och mål har dokumenterats. 

 

Visionen lyder: 

Ett gott och värdigt liv för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga som 

stöds av ett starkt FUB lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Värdegrunden Allas lika värde innebär: 

Allas lika värde vilket betyder 

Alla har rätt till goda och jämlika levnadsvillkor.  

Alla ska bemötas av förståelse och respekt för den personliga integriteten.  

Alla utifrån sina förutsättningar ska ges möjlighet att påverka sitt liv och sin vardag.  
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Alla människor har samma rättigheter och skyldigheter.  

Alla har rätt till en god och allsidig personlig utveckling.  

Samhället har det yttersta ansvaret för att varje enskild individ får det stöd han eller 

hon behöver.  

 

För att nå visionen framgår det fem fokusområden. Dessa är: 

 

En förening och en styrelse, sida vid sida 

Effektiv samhällspåverkan 

Fler och aktiva medlemmar 

Fokuserad kommunikation  

En ekonomi i balans 
 

Genom detta arbete vill förbundsstyrelsen påpeka vikten av samverkan i olika 

sammanhang såväl inom- som utanför rörelsen samt tydliggöra vikten av att stärka 

lokal- och länsförbundens roller 

Det är av yttersta vikt, att arbetssätt och arbetsformer, utifrån denna inriktning, 

ständigt utvecklas, att det intressepolitiska arbetet förstärks och att ett aktivt stöd kan 

ges till lokal- och länsförbund. En fortsatt öppenhet och deltagande i det offentliga 

rummet samt en ökad medlemsservice, samtidigt som kärnverksamheten värnas och 

stärks, skall prägla all verksamhet under åren 2017 - 2019. Förbundets huvuduppgift 

och syfte är att alltid tillförsäkra barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, goda 

levnadsvillkor som medborgare, med tillhörande rättigheter och skyldigheter. En 

annan uppgift och målsättning är strävan att upprätthålla budget i balans. Detta är 

enligt förbundsstyrelsen, vägledande för 2017 - 2019 års verksamhetsinriktning. 

 

FUB-rörelsen 
FUB har sedan många år en organisatorisk uppbyggnad med lokalföreningar i 

kommunerna. Lokalföreningarna inom varje län bildar i sin tur regionala länsförbund. 

Denna uppbyggnad är en följd av den nationella uppbyggnaden av primär- och 

landstingskommuner. Under de senaste decennierna har kommunaliseringen 

medfört att allt större ansvar har överförts till kommunal nivå, vilket medfört att 

länsförbunden fått en något förändrad roll, inom FUB-rörelsen. Lokalföreningarna har 

allt mer blivit centrum för det lokala intressepolitiska påverkansarbetet. Detta medför 

ett ökat ansvar, såväl för länsförbunden som riksförbundet att på olika sätt stödja 

lokalföreningarna i detta viktiga arbete.  

Under verksamhetsperioden 2017-2019 kommer arbetet att ge stöd och att stärka upp 

inom lokalföreningarna och länsförbunden att vara prioriterande för att nå visionen 

med ett starkt FUB inom lokal- läns – och nationell nivå. 

 

En förening en styrelse, sida vid sida 

Idag arbetar Klippans styrelse för sig och FUBs styrelse som sin egen. Detta gör 

att FUB har delats upp till två föreningar inom samma organisation.  

Samarbetet med Klippan ska utvecklas. Kännetecknet ska vara inkluderande och 

inte särlösningar. Detta synsätt ska prägla hela rörelsen, kansliet också. Därför 

ska särskilda åtgärder vidtas för att finna det mest ändamålsenliga arbetssättet 
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där personer med utvecklingsstörning blir en viktig och reell resurs i det dagliga 

arbetet. Detta gäller Rikskansliet, förbundsstyrelsens, Klippan och de lokala- 

och regionala nivåerna i FUB. 

 

 

Effektiv samhällspåverkan 
FN:s standardregler, FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning, diskrimineringslagstiftningen, planen för den nationella 

handikappolitiken är exempel på dokument som betonar att personer med 

funktionshinder, skall ses som vilken medborgare som helst och kunna vara aktivt 

deltagande i samhällslivet. Detta gäller alla, även den person som är varaktigt 

beroende av mycket hjälp och/eller företrädare för att kunna utöva sitt inflytande och 

deltagande. FUB har i sin verksamhet ett livstidsperspektiv. För FUB är det även 

viktigt att betona, att den aktiva delaktigheten också skall vara möjlig för föräldrar och 

syskon, till personer med utvecklingsstörning. Det är internationellt och nationellt 

långt kvar till målet för denna demokratiska process. Tillsammans med andra 

intresseorganisationer måste FUB därför fortsätta att driva frågor om mänskliga 

rättigheter och heltäckande lagar mot diskriminering.  

 

Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet och inflytande. Liksom tidigare, anser 

förbundsstyrelsen att FUB har en viktig uppgift när det gäller att bredda och fördjupa 

tillgänglighetsbegreppet. Fysiskt tillgängliga och användbara miljöer är ett självklart 

inslag men även kognitiv och kommunikativ tillgänglighet. FUB ska verka för att våra 

medlemmar kan utöva yttrandefrihet och få information genom olika former av 

kommunikation som definieras i artikel 2 i FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning, både inom förbundet och i samhället i stort. Detta 

innefattar bl.a. lättläst, uppläst text, alternativa och kompletterande former (AKK) 

såsom bildkommunikation och tecken som AKK. Tillgång till personliga hjälpmedel 

för kognitivt stöd och kommunikationsstöd på fritid, i utbildning, bostad och i daglig 

verksamhet/boende m.m. skall stärkas betydligt, tillsammans med personligt stöd av 

olika slag. För FUB är det väsentligt att framhäva att attityder, omgivningens 

kompetens och bemötande påverkar tillgängligheten liksom den enskildes ekonomiska 

förutsättningar för att kunna delta i samhällslivet. Attityder förändras genom kunskap 

och upplevelser. Att skapa mötesplatser, aktivt verka för kompetensutveckling av 

personal och inkludering i förskola, skola, i arbetsliv, fritids- och bostadsmiljöer, är en 

angelägen uppgift för hela FUB-rörelsen. 

 

LSS - lagstiftningen en central rättighetslag 
Förbundsstyrelsen anser att det är av avgörande betydelse att FUB i sin verksamhet 

aktivt påminner om syftet med tillkomsten av LSS - Lagen om Stöd och Service till 

vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag vars övergripande syfte är att stärka 

den enskildes ställning som samhällsmedborgare. Lagen innebär att den enskilde på ett 

bättre sätt skall kunna hävda sin rätt till stöd och service. Enskilda personer som tillhör 

LSS personkrets, har rätt till insatser enligt lagen, om deras behov inte tillgodoses på 
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annat sätt. LSS som rättighetslag, behövs än mera när det generella välfärdssystemet 

sviktar och det ännu inte finns någon heltäckande lag mot diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning. Insatser enligt LSS är en grund för att kunna vara delaktig i 

samhället. Att insatserna enligt LSS är utkrävbara rättigheter är dessutom ett stöd för 

inflytandet. Hela FUB-rörelsen måste mobilisera och prioritera sina verksamheter, för 

att återta de rättigheter som var tänkta redan i förarbetena till LSS-lagstiftningen. 

Målsättningen för detta arbete är att tillförsäkra alla personer med utvecklingsstörning 

goda levnadsvillkor. 

Förbundsstyrelsens mening är att verksamheten skall präglas av ett fortsatt och mycket 

kraftfullt arbete, för att bevaka det lagstöd som ges genom LSS och den rättssäkerhet 

och rättstrygghet som personer med utvecklingsstörning och deras närstående har rätt 

att förvänta sig i vårt samhälle. För att uppnå detta måste FUB verka såväl på 

individnivå (t.ex. genom rådgivning), som på samhällsnivå (t.ex. i det intressepolitiska 

arbetet lokalt, regionalt och nationellt), samt genom kampanjer och 

kompetensutvecklings- och utvecklingsinsatser på en bred samhällsnivå. 

 

Framtida utvecklingsområden 
FUB skall på lokal- regional- och nationell nivå, förstärka sina kunskaper och sitt 

engagemang inom ett flertal samhällsområden. Bland dessa märks: mänskliga 

rättigheter, arbetsmarknadspolitik, individens ekonomiska förutsättning, ökad 

personalkompetens, skola/utbildning och hälso- och sjukvård.   

 

FUB måste kunna verka för personer med utvecklingsstörning i hela samhället. Det är 

inte möjligt att denna kunskapsutveckling och detta engagemang begränsas till ett 

arbete enbart genom förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Detta arbete bör 

genomsyra, såväl läns-/regionnivån, lokalföreningar, som enskilda medlemmar, i 

samarbete med förbundsstyrelsen och dess övergripande ansvar för förbundets policy i 

olika frågor. Det är fullt möjligt att utveckla nya arbetssätt och arbetsformer, t.ex. där 

en lokalförening/sektion, ett nätverk eller en enskild medlem, under en viss tid t.ex. tar 

ansvar för ett särskilt uppdrag och svarar för bevakning av en aktuell och prioriterad 

fråga. Detta kan berika det ideella arbetet och skapa fler samhällskontakter och 

påverkansmöjligheter. Samtidigt bör uppdragen begränsas så att de blir rimliga i 

konkurrens med andra åtaganden för enskilda medlemmar. 

Till detta skall läggas en ytterst angelägen gemensam ansträngning hos 

lokalföreningar, länsförbund och förbundsstyrelse/förbundskansli att verka för ett ökat 

medlemsantal.  
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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.) 

                        
 
  

 


