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Inre Ringen Sverige 
hade styrelsemöte den 17 – 19 november i 

Stockholm.  

 

Tillsammans med förbundsstyrelsen och de som 

jobbar på kontoret i Stockholm pratade vi om 

vad vi ska arbeta med under 2018. 

 

Det är bl a LSS, äldrefrågor, valet 2018, arbete, 

ekonomi och hab-ersättning samt skolfrågor. 

 

Vi började planera för Riksstämman, som är den 

24 – 25 maj i Stockholm. 

 

 

Inre Ringen Halland 
har årsmöte och medlemsmöte den 24 februari 

på Katrinebergs Folkhögskola. 

 

 

Inre Ringen Falkenberg 

arbetar just nu med sin årsberättelse och 

planerar inför 2018. Vi tränar också in ett 

dansprogram som startar till hösten 2018. 

 
 

 
 

Aktiviteter i FUB Falkenberg 

Dans Fuego 

Dansen i Fajansskolan är populär. Många har 

dansat under hösten och den fortsätter en gång i 

månaden under våren 2018. Alla är välkomna 

att prova på. 
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Julabingo 

Många deltog vid årets julabingo den 26/11.  

FUB bjöd på glögg och pepparkakor. 

Det blev många glada vinnare. 

 

Julfest 

I Vinbergs bygdegård var det julfest den 9/12.  

Det blev luciatåg och dans kring granen. 

FUB bjöd på kaffe och lussekatter och korv med 

bröd. Tomten kom på besök med godispåsar. 

 

Musikquiz med Christer och Rasmus 

Vi sjöng och dansade ut julen den 13/1. 

Christer hade gjort frågor som vi svarade på. 

Han delade ut vinster till de tre bästa. 

FUB bjöd på glögg och pepparkakor. 

 

Årsmöte 

blir det den 9 mars kl 18:30 i Hamnkrogen, 

Falkenberg. Inbjudan finns i detta utskick. 

 

Hemsida och Media 

På vår hemsida www.fub.se/falkenberg 

hittar Du information om allt som händer i 

Falkenbergs FUB.  

Har Du svårt att läsa så kan Du klicka på 

Lyssna som finns på varje sida.  

 
Facebook 

FUB Falkenberg har en egen sida på Facebook. 

Där hittar du information om aktuella händelser 

och våra aktiviteter m.m. Klicka gärna på Gilla-

knappen. 
 

 Känner Du någon eller några som vill bli 

medlemmar? 

Kontakta Monica Carlsson i styrelsen på telefon  

  070-638 60 04 eller via e-post 

  monica.c47@telia.com 
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