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Riks-Klippan 

hade styrelsemöte den 11 – 13 november i 

Stockholm. 

Vi pratade om namnbytet till Inre Ringen och 

hur och när vi ska presentera den nya logotypen. 

 

Vi fick också information om de olika 

insatserna i LSS. Det pågår en utredning om 

LSS och Personlig Assistans, som ska vara klar 

i oktober 2018. 

 

Det blir Ordförandekonferens den 20 – 22 

oktober 2017. Plats är inte bestämd ännu. 

 

Hallandsklippan 

Den 4 februari 2017 hade Hallandsklippan 

årsmöte och medlemsmöte i Halmstad. Till 

ordförande omvaldes Gunilla Karlsson, 

Falkenberg. 

Vi diskuterade många olika frågor. 

17 personer deltog. 

 

Laxringen 

Den 21 januari åkte Laxringen till Laholm. Där 

träffade vi Laholms FUB och frågade hur deras 

Friskvårdskort fungerar.  

Vi hoppas att vi kan få det i Falkenberg också. 
 

 
 

Aktiviteter i Falkenberg 
Dans Fuego 

Laxringens dans i Fajansskolan är populär.  

Många har dansat under hösten och den 

fortsätter en gång i månaden fram till 

sommaren. Alla är välkomna att prova på. 

http://www.fub.se/falkenberg


 

Julbingo  
Den 20/11 hade vi Julbingo i Runda huset.  

Det var många som vann fina priser. 

Vi bjöd på glögg och pepparkaror. 

 
 

 

Julfest 

Den 3/12 hade vi julfest i Vinbergs bygdegård. 

Det var Luciatåg med kaffe och lussekatter, 

dans kring granen, lotterier med fina vinster och 

korv med bröd. Vi var 100 stycken. 

 

 
 

 
 
 

 

Sång och Musik med Christer Borg 

Den 14/1 dansade vi ut julen i Runda huset. 

Christer o Rasmus spelade.  

Vi bjöd på glögg, julmust och pepparkakor. 

 

After Work 

Den 10/2 18:00 – 21:00 blir det After Work i 

Runda huset.  

Du måste anmäla dig om du vill vara med. 

Det finns platser kvar. 

 

 

Årsmöte FUB, Hamnkrogen, den 3/3 

kl 18:30. 

Anmäl Dig till Monica Carlsson senast den  

23/2. 

 
 

 

Nya inbjudningar finns i detta utskick. 
 

 Vill Du bli medlem? 

Kontakta Monica Carlsson i styrelsen på telefon  

  070-638 60 04 eller via e-post 

  monica.c47@telia.com 
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