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Come Togethers film 

Till FUB:s  

Lokalföreningar och länsförbund 

 

 

Välkommen till Forum FUB och 
FUB:s Förbundsstämma 19-21 maj 2017  

 
 

Ni är hjärtligt välkomna till årets förbundsstämma.  

Vi startar med Forum FUB, som är en dag om aktuella ämnen  

i FUB-världen. I år handlar Forum FUB om Hälsa och LSS.  

Efter den dagen fortsätter vi med stämmoförhandlingar. 

Naturligtvis kommer vi att ha trevlig samvaro på kvällarna.  

 

Vann har 1000 kvm spa-avdelning och på kvällarna 

kommer vi ha filmvisning med popcorn.  

Under helgen visas ”The Ambassadors”, en film om  

Come Together-gängets resa till Tanzania och preliminärt 

visas också filmen om Karl Grunewald som Karls son gjort. 

 

Plats:  Vann Spa Hotell och Konferens, 

Lingådde Lingatan, 454 80 Brastad 

Mer information om Vann; 

www.vann.se 

 

På fredag har vi tillgång till spa-avdelningen från kl 15:00 fram tills de stänger.  

På lördagen mellan kl 18:00-20:00. 
       

       
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 webbplats och på 

FUB:s intranät under ”Bibliotek FUB” under ikonen 

”Förbundsstämma”       

                                

Med vänliga hälsningar 

Riksförbundet FUB 

 

 

 

Thomas Jansson 

Förbundsordförande                                                                     

 
 
 

Vann Spa Hotell och Konferens 

http://www.vann.se/
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Information                                                 
Hur många får komma som ombud? 

Lokalföreningar utser ett ombud. Om ombudet får förhinder har ni möjlighet att anmäla en 

ersättare. 

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

utvecklingsstörning.  
Lokalföreningar ska anmäla sitt 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. För att ombudet skall få röstkort krävs att 

årsredovisningen, d v s verksamhetsberättelsen, den ekonomiska redovisningen och 

revisionsberättelse skickas in till kansliet senast den 17 mars för lokalföreningar och 17 april för 

länsförbunden. Årsmötesprotokollet senast den 31 maj. Läs mer i den bifogade informationen. 

Årsmötet skall hållas senast den 10 mars för lokalföreningarna och den 10 april för länsförbunden.  

 

Anmälan görs helst på vår webbsida: www.fub.se/anmalan-forbundsstamman-2017 

Men anmälningsblanketten kan i undantagsfall skickas med post. Obs! Anmälan till endast 

Forum FUB görs per mejl eller telefon direkt till Pia Sandberg. Ingen ifylld blankett behövs då. 

Anmälan är bindande 
 

Tider: Start 19/5 kl. 13.30 med Forum FUB som avslutas kl. 12.00 den 20/5.  

Lunchbuffén står uppdukad från kl.12.00 till kl. 13.30 på ankomstdagen den 19 maj.  

Stämman öppnas kl. 13.30 20/5 och avslutas 21/5 kl. 13.00 med lunch.  

Bussarna avgår från Vann kl 14:00 på söndagen.   
 

Resor: 
Alla bokar sin egen resa. Kom ihåg att boka resan så fort som möjligt för bästa pris och tid till 

anslutningsbussarna. Information om hur du bokar och var bussarna avgår ifrån finns i den 

bifogade resebokningsinformationen. Vänligen läs resepolicyn och bokningsinformationen först. 

 

Avgifter: 

Ombud på förbundsstämma 3 150 kr 

Handledare till ombud på förbundsstämma 2 150 kr 

Observatör på förbundsstämma 3 150 kr 

Handledare till observatör på förbundsstämma 3 150 kr 

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 från avgiften. I Forum FUB-dagens 

avgift ingår endast em-kaffe 19/5 och fm-kaffe 20/5. Tiderna för Forum FUB: 19/5 kl. 13.30 - 

17.00 och 20/5 kl. 09.00 - 12.00. Programmet kommer att läggas ut på vår webbplats www.fub.se. 

 

Kontakt: Pia Sandberg, tel: 08-508 866 41, mejl: pia.sandberg@fub.se 

Bilagor: Anmälningsblankett, resepolicy och bokningsinformation och info om årsrapportering. 
Riksförbundet FUB, Box 1181, 171 23 Solna, 08-508 866 00 vx 


