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Riks-Klippans styrelse  

 

 

Riks-Klippans styrelse hade möte i maj.  

Nästa gång de träffas är 22-24 september 2017 
och sedan 17-19 november 2017. 

Fadderlän 

Alla ledamöter i styrelsen är faddrar  

för sektioner och föreningar i några län var. 

De vill gärna ha kontakt med er.  
Här kan ni se vem som är fadder i ert län: 

Västra Götaland, Jönköping: Anna Hildingsson 

Halland och Kronoberg: Gunilla Karlsson 
Blekinge och Skåne: Markus Petersson 
Kalmar, Östergötland och Gotland: Kristine 
Pettersson 

Södermanland, Stockholm, Örebro och 
Värmland: Jan Pettersson  
Uppsala, Gävleborg, Västmanland och  Dalarna: 
Per-Åke Berglund  
Jämtland, Västerbotten, Norrbotten och 
Västernorrland: Sara Brännström 

Hör av er till er fadder!  

Markus och Kristine har fått inbjudningar 
och är mycket glada för det.  

 

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner 

JUNI 2017 

Hej alla! 

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

Om ni har slutat träffas för 
våren – spara det till i höst.  

Ring väldigt gärna om ni har 
frågor om något i 
nyhetsbrevet! 

Nu önskar jag alla en fin 
midsommar!  

Victoria  

 

 Victoria Sjöström 

kommunikatör, Riksförbundet FUB 

 victoria.sjostrom@fub.se 

 08-508 866 38 

 

 

 

 

mailto:victoria.s@fub.se
mailto:victoria.s@fub.se


 

 

2 

K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  

 

Klippans ordförandekonferens 2017 

 
 

Ni har väl skrivit in i kalendern?  

Klippans ordförandekonferens den 13-15 oktober 2017. 
Inbjudan med mer information kommer i slutet av augusti.  

Plats: Quality Hotel Globe, Stockholm  

Lördagen den 14 oktober klockan 10:00 startar konferensen.  
Den som behöver kan komma fredagen den 13 oktober.  
Det blir inget program och ingen mat på fredagskvällen.  

Konferensen är slut söndagen den 15 oktober klockan 15:00. 

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!  

Vi ska också prata lite om riksdagsvalet 2018. 

Almedalen 2017 

 

 

FUB är med under politikerveckan i Almedalen  
och har fyra seminarier om viktiga frågor: 

4 juli 09:30-10:15 Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? 
Misstänkliggjorda? 

5 juli 09:30-10:15 Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller 

Arbetsförmedlingens miljarder? 

5 juli 14:00-15:00 Waterfrontfika: Funktionsrättskonventionen – bara när det passar? 

Markus Petersson från Riks-Klippans styrelse är med på det här seminariet. 

5 juli 15:45-16:45 Sluta komma med dåliga ursäkter – Alla har rätt till nätet 

Läs mer på www.fub.se.  

 

 

Vill ni veta vad som händer i Almedalen och vara med och 
diskutera fast ni inte är där? 

Följ FUB på Facebook: www.facebook.com/riksforbundet.fub  

Följ FUB på Twitter: www.twitter.com/FUB_se 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/anhoriga-som-assistenter-oumbarliga-ifragasatta-misstankliggjorda
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/anhoriga-som-assistenter-oumbarliga-ifragasatta-misstankliggjorda
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/almedalen-en-storebrors-facebookupprop-gav-battre-resultat
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/almedalen-en-storebrors-facebookupprop-gav-battre-resultat
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/almedalen-waterfrontfika-funktionsrattskonventionen-bara-nar-det-passar
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/almedalen-allas-ratt-till-natet-sluta-med-daliga-ursakter
http://www.fub.se/
http://www.facebook.com/riksforbundet.fub
http://www.twitter.com/FUB_se
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Stärk LSS – stärk oss!  

 

 

  

Hjälp oss att sprida information om LSS-dagarna!  

LSS-dagen i Umeå är den 2 september 2017.  

Anmälan och mer info: 
www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea  

Senare i höst blir det två LSS-dagar till, i Östersund och Malmö.  

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.  

Berätta för alla FUB-medlemmar om medlemspanelen. 

Klippan byter namn! 

 

Klippans riksstämma bestämde  

att Klippan ska 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. 

På ordförandekonferensen den 13-15 oktober 2017  
byter Klippan namn till Inre Ringen Sverige! 
 

Klippan (Inre Ringen) 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.  

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
mailto:LSS@fub.se
mailto:LSS@fub.se
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Svenska flaggan till Klippan/Inre Ringen 

 

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar ut flaggor eller fanor  

till föreningar och organisationer i landet. 

I år fick Klippan/Inre Ringen en flagga!  

FUB:s förbundsstämma och Forum FUB 

 

Läs i tidningen Unik och på www.fub.se  
om FUB:s förbundsstämma och Forum FUB  

som var i maj 2017.  

 

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige  

 Handikappförbunden har bytt namn  

till Funktionsrätt Sverige. 

Funktionsrätt är också ett nytt ord.  

- Vad betyder ordet funktionsrätt?  

Funktionsrätt handlar om att det är en mänsklig rättighet  

för den som har en funktionsnedsättning  
att fungera i samhället. 

Funktionsrätt Sverige har en ny webbplats på www.funktionsrätt.se.  

Tidningen Unik – Klippan har ordet! 

 

Kom ihåg att läsa ”Klippan har ordet”. 
I Unik nummer 2 skrev Per-Åke Berglund om att påverka. 

I nummer 3 är det Gunilla Karlsson.  
Hon berättar en del från förbundsstämman.  

Läs också i Unik nummer 3 om studiecirklar.  
På sidorna 4-7 finns bra tips 

som ni kan använda i sektionen eller FUB-föreningen!  

http://www.fub.se/
http://funktionsratt.se/om-oss/begreppet-funktionsratt/
http://funktionsratt.se/om-oss/begreppet-funktionsratt/
http://funktionsratt.se/
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Minnesanteckningar från Riks-Klippans styrelse  

 

Riks-Klippans sekreterare Monica Carlsson  

lägger ut minnesanteckningar från Riks-Klippans styrelsemöten 
på FUB:s intranät.  

Hör av er till Robert Gardsäter, robert.gardsater@fub.se 

om ni vill använda FUB:s intranät.   

En hälsning från Judith som börjar arbeta för Riks-Klippan  

 

Hej alla Klippan medlemmar! 

Jag heter Judith Timoney och arbetar på Riksförbundet FUB:s kansli. 
Sedan någon månad tillbaka har jag börjat jobba med Riks-Klippan.  

Det känns väldigt roligt att ha få driva de frågorna  

som Klippan tycker är de viktigaste just nu.  

Tillsammans med Riks-Klippans styrelse  

har jag fullt fokus på ordförandekonferensen i oktober  
och Riks-Klippans namnbyte till Inre Ringen.  

Om någon vill kontakta mig är ni välkomna  

att skriva ett mejl till judith.timoney@fub.se 
eller ringa till mig på 08-508 866 23. 

Jag hoppas jag får träffa många av er på ordförandekonferensen! 

 
 
 
 

 

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.  

    

mailto:robert.gardsater@fub.se
mailto:judith.timoney@fub.se
mailto:gunillakarlsson71@yahoo.se
mailto:monica.c47@telia.com

