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Till FUB:s  

Lokalföreningar och länsförbund        
           Hotell Nordkalotten 

            

  

 

 

 

Välkommen till Forum FUB och 
FUB:s Förbundsstämma 8-10 maj 2015   

 
 

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 mycket om föräldraskap. Man kan 

även anmäla sig endast till Forum FUB. Vi har ett begränsat antal platser till förfogande till 

den dagen utöver stämmodeltagare. Efter den dagen fortsätter vi med stämmoförhandlingar. 

Naturligtvis kommer vi att ha trevlig samvaro på kvällarna. Processorkestern från Luleå 

underhåller oss på lördag kväll.  

 

Plats:  Nordkalotten Hotell & Konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå  
 Tel: 0920-20 00 00, www.nordkalotten.com 
       

      
Alla handlingar och upplysningar om praktiska detaljer kommer i ett utskick till alla ombud 

och observatörer senast den 30 april. Handlingarna finns också att hämta på FUB:s hemsida 

och på FUB:s intranät under ”Forum FUB” under ikonen ”Förbundsstämma”  

      

                               

Med vänliga hälsningar 

Riksförbundet FUB 

 

 

 

Thomas Jansson 

Förbundsordförande                                                                     
    Processorkestern

       

    Var god vänd! 



 
Information                                                 
 
Hur många får komma som ombud? 

Lokalföreningar utser ett ombud och en ersättare om ombudet får förhinder. 

Länsförbundet utser två ombud, varav minst ett ombud ska vara en person med 

utvecklingsstörning.  
Lokalföreningar ska anmäla ombud till förbundskansliet 
senast 17 mars och länsförbund senast 17 april. 

Lokalföreningar och länsförbund kan anmäla ombud utan namn och återkomma med namnet 

senare. En sådan anmälan är också bindande. 

 

Anmälan görs helst på vår webbsida: www.fub.se/anmalan-forbundsstamman-2015 

men anmälningsblanketten kan också skickas med post. Obs! Anmälan till endast Forum 

FUB görs per mejl eller telefon direkt till Tuula Augustsson. Ingen ifylld blankett behövs då. 
 

Tider: Start 8/5 kl. 13.30 med Forum FUB som avslutas kl. 12.00 9/5.  

Lunchbuffén står uppdukad från kl.12.00 till kl. 13.30 på ankomstdagen.  

Stämman öppnas kl. 13.30 9/5 och avslutas 10/5 kl. 14.30.   

 

Resor: 
Alla bokar sin egen resa. I år har vi ordnat gruppresor med flyg till/från Luleå vilket innebär 

att anvisade flygtider gäller så länge det finns platser. Information om hur och hos vem du 

bokar finns i den bifogade resebokningsinformationen. Om du bara ska åka tåg bokar du den 

resan som vanligt på SJ Affärsresor. Vänligen läs resepolicyn och bokningsinformationen 

först. 

 
Obs! Alla har ankomstdag 8/5.  
 

Avgifter: 
Ombud på förbundsstämma  2950,- 

Handledare till ombud   1525,- 

Observatör på förbundsstämma  2950,- 

Handledare till observatör 2950,- 

Endast dagen Forum FUB 200 kr (se nedan vad som 

ingår) 

I stämmoavgiften ingår dagen Forum FUB, stämma, resa, kost och logi två nätter (utom för 

observatör och observatörens handledare där resan tillkommer). Avgifterna ovan avser 

enkelrum. Väljer du att bo i dubbelrum drar vi av 200 kr per person och natt från avgiften. 

I Forum FUB-dagens avgift ingår endast em-kaffe 8/5 och fm-kaffe 9/5.  

Tiderna för Forum FUB: 8/5 kl. 13.30 - 17.00 och 9/5 kl. 09.00 - 12.00. 

 

Kontakt: Tuula Augustsson, tel: 08-508 866 41, mejl: tuula.a@fub.se 

 

Bilagor: Anmälningsblankett, program Forum FUB, resepolicy och bokningsinformation 

 
Riksförbundet FUB 

Box 6436 

113 82  Stockholm 

08-508 866 00 vx 


