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Riks-Klippan 

hade styrelsemöte den 16 – 18 september i 

Stockholm. 

Vi bestämde bland annat vem som är ansvarig 

för de olika frågorna i Verksamhetsplan 

2016 – 2018. Det är frågor som styrelsen ska 

jobba med under de kommande åren fram till 

nästa Riksstämma.. 

 

Vi fick också information om LSS. Det pågår en 

utredning om LSS och Assistans. 

 

Det blir Ordförandekonferens den 20 – 22 

oktober 2017. Plats är inte bestämd. 

 

Hallandsklippan 

Den 8 oktober hade Hallandsklippan sitt 

höstmöte i Kungsbacka. Vi diskuterade många 

olika frågor. Vi fick tacos till lunch och sedan 

spelade vi bowling på eftermiddagen. 

En uppskattad och rolig dag.  

23 personer deltog. 

Nästa år är det Guldfiskarna i Halmstad som 

står för programmet. 

 

Laxringen 

Laxringen hade möte den 2/10. De kommer att 

arbeta vidare med att försöka få kommunen att 

starta ett ”Följa-med-kort”. Planering av nästa 

års arbete har påbörjats. 
 

 
 

Aktiviteter i Falkenberg 
Dans Fuego 

Tisdagen den 23 augusti startade Laxringen 

Dans Fuego i Fajansskolans gymnastiksal.  

Dansen fortsätter den 22/11 och 6/12. 

Du behöver inte anmäla dig. 

http://www.fub.se/falkenberg


 

 

Bingo 

Söndagen den 28 augusti hade vi bingo i Runda 

Huset.  

 

 

 

 

En tur med Sjöräddningen 

Lördagen den 4 september åkte vi ut på havet 

med Sjöräddningen i två turer. Vädret var varmt 

och skönt. Det är spännande att åka båt. 

 

 
 

 
 

 

Stallet 

Söndagen den 11 september hade Falkenbergs 

Ryttarförening bjudit in oss till stallet för att 

prova på att rida.  

 

Halmstad Arena Bad  

Lördagen den 1 oktober hade Länsförbundet 

hyrt äventyrsbadet på Halmstad Arena Bad. Det 

var många från hela Halland som träffades och 

badade. 

 

Höst- och Hattfest 

 
 

 

Lördagen den 29/10 var det stor höstfest i 

Vinbergs Bygdegård. Alla hade hattar på sig 

och tre vinnare korades. 1:a pris Anita Regnell. 

2:a pris Malin Carlsson och 3:e pris till 

Christina Hemgård.  

Vi åt mat från Ekholmen och tårtor från 

Michaelas godbitar.  

Christer och Rasmus spelade till dansen. 

 

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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