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Riks-Klippans styrelse  

 

 

Riks-Klippans styrelse hade möte  

den 17-19 mars 2017.  

Möten under resten av året: 

12-14 maj 2017 (Obs, ändrat, inte 2-4 juni!) 

22-24 september 2017 

17-19 november 2017 

Dessutom kommer Klippan på något sätt  

vara med på Almedalens politikervecka  

i år, den 2-9 juli 2017. 

Klippans ordförandekonferens 2017 

 
 

Ordförandekonferensen i år är i Stockholm 

den 13-15 oktober. Obs datumet! 

Det kommer handla om Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS)  

och om LSS-utredningen.  

Under konferensen byter Riks-Klippan namn  

till Inre Ringen Sverige 

så vi kommer också prata om namnbytet!  

Vi ska också prata lite om riksdagsvalet 2018. 

Klippan och FUB på webben 

 

Titta ofta på Riks-Klippans och Riksförbundet 

FUB:s webbplatser: 

www.fub.se/klippan och www.fub.se  

Gör dem till startsidor i din webbläsare 

så de öppnas först när du öppnar webbläsaren! 

  

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner 

APRIL 2016 

Hej alla! 

Här kommer ett nyhetsbrev 
till alla Klippan-sektioner.  
Läs det tillsammans med alla  
i er Klippan-sektion! 

Kom ihåg att ni inte behöver 
läsa allt på en gång. Många 
saker kan ni spara till senare.  

En postmottagare och en 
handledare i varje Klippan-
sektion får Klippans 
nyhetsbrev. Ska egentligen 
någon annan ha posten till 
sektionen? Hör av dig till mig! 

Varma hälsningar 

Victoria  

 

 Victoria Sjöström 
kommunikatör, Riksförbundet FUB 

 victoria.sjostrom@fub.se 

 08-508 866 38 

 

http://www.fub.se/klippan
http://www.fub.se/
mailto:victoria.s@fub.se
mailto:victoria.s@fub.se
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Tidningen Unik – Klippan har ordet! 

 

Kom ihåg att läsa ”Klippan har ordet”. 

I Unik nummer 6 skrev Jan Pettersson  

om möten med nordiska organisationer. 

I Unik nummer 1 i år berättade Kristine Petersson 

om vad hon gör inom Klippan och FUB. 

Conny har gått i pension 

 

Conny Bergqvist som själv har utvecklingsstörning 

har jobbat på riksförbundets kansli.  

Nu har han gått i pension.  

Han har fått tack och presenter  

av Riks-Klippans styrelse, 

av förbundsstyrelsen och av kollegerna. 

Tack från oss alla, Conny, för allt  

som du har betytt för Klippan  

under dina år på FUB  

och som Klippan rådgivare! 

Hoppas du får roligt som pensionär! 

Stärk LSS – stärk oss!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under 2017 satsar FUB på att påverka  

vad som händer med LSS,  

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Det kommer vara fem LSS-dagar under året. 

28 januari var LSS-dagen i Stockholm  

och 11 mars var LSS-dagen i Skövde. 

I höst: 

2 september: Umeå 

7 oktober: Östersund 

25 november: Malmö Hoppas ni kan vara med på någon av dagarna! 

Tack Conny! 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-malmo
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K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  

 

 

Studiecirkel om LSS 

 

Just nu arbetar alltså FUB och Klippan mycket med LSS. 

Gör det ni också i Klippan-sektionerna! 

Här är en bild från Stockholms-Klippans studiecirkel om LSS: 

 

 

Ser ni att de använder studiecirkelmaterialet LSS – Leva Som Svensson? 

Ni kan också starta en studiecirkel om LSS!  

I en studiecirkel om LSS kan FUB-medlemmar med utvecklingsstörning 

lära sig mer om LSS. 

Ni börjar med en fråga som är viktig för just er  

och hjälps åt att hitta ett svar.  

Så kan fler i FUB veta mer om sina rättigheter  

– så att vi alla tillsammans kan återta LSS! 

Starta en cirkel – det är inte alls krångligt  

och materialet ger mycket stöd på vägen.  

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan  

för att ordna cirklarna.  

Prata med er lokala FUB-förening eller er lokala SV-avdelning  

om ni vill starta eller delta i en studiecirkel. 
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K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  

 

 

LSS-dagarna 

 
 

 

FUB:s LSS-dagar i Stockholm och Skövde blev lyckade. 

Det blev engagerade diskussioner i grupperna.  

Allt antecknades och tas med i FUB:s LSS-arbete. 

I höst blir det tre LSS-dagar till, var med på någon av dem!  

Kanske ska ni åka tillsammans i Klippan-sektionen 

till Umeå, Östersund eller Malmö? 

På Forum FUB före förbundsstämman i maj  

kommer det också handla om LSS. 

Lillemor Holgersson, Clary Svensson 

och Anna Hildingsson på LSS-dagen i 

Skövde. 

 

Fikapaus och samtal, Ingela Olsson ler 

mot kameran. 

Vad tycker du?  

 

Ni kan också berätta på andra sätt om vad LSS betyder för er.  

Ett sätt är att mejla till LSS@fub.se  

Kansliets LSS-grupp samlar in frågor, erfarenheter och synpunkter. 

 

Ni kan också skriva till LSS@fub.se om ni vill vara med i 

medlemspanelen och svara på frågor om LSS: 

Information om medlemspanelen som ni kan sprida till alla: 

Medlemspanelen 

 
 

 

Vill du vara med i FUB:s nya medlemspanel?  

Då får du svara på frågor då och då 

och bidra till FUB:s arbete med att påverka politiker.  

Vill du vara med i panelen?  

Skicka din mejladress till LSS@fub.se   

så ser vi till att du kommer med!  

Du kan gå ur panelen närsomhelst.  

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/forum-fub-2017
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/forum-fub-2017
mailto:LSS@fub.se
mailto:LSS@fub.se
mailto:LSS@fub.se
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K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  

 

 

Rätten att styra sitt eget liv – viktiga ord i LSS 

  

Regeringen tycker att lagen om stöd och service, LSS, är svår att tolka. 

Därför har regeringen sagt att LSS-utredningen ska ta reda på  

ifall det ska vara tydligare vad de centrala begreppen i LSS betyder. 

Centrala begrepp är viktiga ord i lagen, som till exempel:  

goda levnadsvillkor, delaktighet, självständighet  

och rätten att leva som andra.  

De handlar om att personer med utvecklingsstörning  

ska ha rätt att styra över sitt eget liv. 

Centrala begrepp – viktiga ord i LSS 

FUB håller inte med om att begreppen i LSS är otydliga.  

Men de kan vara svåra att tolka.  

Därför har vi några förslag på hur det kan bli lättare.  

Vi tycker till exempel att det borde stå i lagen  

att varje person har rätt att tolka vad orden betyder för den personen.  

Läs mer om det här på www.fub.se/LSS.  

Eskils-statyett till Janne Pettersson 

 

 Grattis Janne! 

 Riks-Klippans vice ordförande Jan Pettersson  

fick en Eskils-statyett på Eskilsgalan den 18 mars 2017.  

Det är ett pris som delas ut till bra personer i och från Eskilstuna.  

Juryns motivering:  

Jan Ola (Janne) Pettersson  
"Janne är en aktiv och engagerad medlem i FUB, en 

intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Han är ledamot i den 

lokala organisationen och vice ordförande i Riksklippan, en 

underavdelning till Riks-FUB. 

Han är också ordförande i en expertgrupp som deltar i Nordiska 

Samarbetsrådets verksamheter. Sedan tidig tonårsålder har han 

engagerat sig för att människor ska behandlas lika, oavsett 

förutsättningar och föreläser såväl om sin egen 

funktionsnedsättning  som för att belysa orättvisor." 

 

http://www.fub.se/LSS
http://www.eskilsgalan.se/
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K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  

 

 

Käringsund Aquathlon Special  

 
 

 

Den 25-26 augusti 2017 på Åland 

finns chans att prova triathlonsporten. 

Käringsund Aguathlon Special  

är för barn och vuxna  

med utvecklingsstörning.  

I Aquathlon Special  

simmar (eller vadar) du 100 meter  

och springer (eller går) sedan 1 km.  Läs mer: www.triathlon.ax 

Alla är vinnare och får medalj efter loppet.  

Rädda folkhögskolorna! 

 

FUB och många andra förbund i Handikappförbunden  

är oroliga för vad som händer på folkhögskolorna.  

Skolor, linjer och kurser för elever med funktionsnedsättning läggs ned. 

Därför startade Handikappförbunden en namninsamling: 

Funktionsrätt-folkhögskolor – gå in på 

www.skrivunder.com/funktionsratt-folkhögskolor  

och läs mer och skriv på!  

Bild från FUB:s projekt Anpassad IT,  

som gjorde en kurs på Mora folkhögskola. 

 
 

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige  

 

Handikappförbunden byter namn  

till Funktionsrätt Sverige den 18 maj 2017. 

Klippan byter namn! 

 

Klippans riksstämma bestämde  

att nästa år ska Klippan byta namn till Inre Ringen.  

Riks-Klippan kommer heta Inre Ringen Sverige.  

Klippan-sektionerna kan fortsätta heta som de gjort 

eller byta namn till Inre Ringen plus ortsnamnet. 

Klippan är en del av FUB.  

Vi är alla medlemmar i FUB,  

men de medlemmar som har en utvecklingsstörning  

kan vara med i Klippan, eller Inre Ringen som det kommer heta. 

  

https://www.skrivunder.com/funktionsratt-folkhogskolor
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/avslutning-projektet-anpassad-it
http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Begreppet-funktionsratt/
http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Begreppet-funktionsratt/
https://www.skrivunder.com/funktionsratt-folkhogskolor
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K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  

 

 

Efterlysning: Din berättelse om det opratade 

 

Projektet Det outsagda mellan barn och föräldrar  

handlar om tankar och känslor som familjer har svårt att prata om. 

Projektet gör filmer om olika ämnen.  

De finns på youtubekanalen Opratat. 

Projektet byter snart namn till Opratat.  

Nu efterlyser de berättelser från vuxna  

om vad som gör det lättare att prata med varandra i familjen om svåra 

saker.  

Prata om det här i Klippan-sektionen: 

–Pratade ni i din familj om din funktionsnedsättning när du växte upp? 

Om att vara beroende av andra människor? Eller om att ta ansvar  

för hur andra människor reagerar på funktionsnedsättningen? 

Den som vill vara med kan mejla eller ringa  

till Ann-Marie som är projektledare:  

ann-marie.stenhammar@hso.se 

070-768 02 47 

 

 

 

 

 

 

 

Riks-Klippans styrelse  Styrelsen vill gärna höra från er! 

 

Anna Hildingsson, ordförande  

0510-67482 hem, efter 17:00 

anna.hildingsson@fub.se  

Jan Pettersson, vice ordförande  

072-927 47 20 

 

Gunilla Karlsson  

073-031 73 04  

0346-147 21 

gunillakarlsson71@yahoo.se 

 

Kristine Petersson  

076-145 09 14 

kristine.petersson@fub.se 

 

Per Åke Berglund  

072-551 17 38 

diskchef392@gmail.com  

Markus Petersson  

0707-76 62 57 

mackangast@gmail.com 

 

Sara Brännström 

070-603 36 24 

sara.brannstrom@fub.se 

Gunillas handledare Monica Carlsson  

är sekreterare för styrelsen. 

Hon har telefonnummer 070-638 60 04 

och mejladress monica.c47@telia.com.  

    

http://www.detoutsagda.se/
https://www.youtube.com/channel/UCCTPiqylJMTRB564UNn5rOg
mailto:ann-marie.stenhammar@hso.se
mailto:gunillakarlsson71@yahoo.se
mailto:monica.c47@telia.com

