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Till alla Klippan-sektioner 

 

Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! 

 

Nu kanske ni inte träffas så ofta 

när sommaren är här?  

Då kan du ta med nyhetsbrevet  

till ert nästa möte efter sommaren 

– allt som står här är fortfarande aktuellt då.  

Några fortsätter arbeta med Klippan under sommaren. 

Till exempel ska Anna Hildingsson och Anders Peterson  

åka till Almedalen i sommar. 

Där träffas massor av politiker och journalister 

och Anders och Anna ska prata med folk 

och lyssna på seminarier.  

Mejla eller ring till mig eller Conny  

eller någon i Riks-Klippans styrelse 

om ni har frågor om det som står i brevet.  

 

Hoppas ni får en underbar sommar!  
 

 

 

 

 Victoria Sjöström, informatör och webbredaktör 

 08-508 866 38   victoria.sjostrom@fub.se 

 

 

  

brevbrev

mailto:victoria.s@fub.se


  

Riks-Klippans styrelse  
 

Anders Peterson, ordförande  Fadder för Jämtland, Örebro 

070-569 29 68  och Värmlands län 

tisdagar och onsdagar 18:00-20:00 

anders.peterson@fub.se 

Stefan Bartsch  Fadder för Stockholms 

08-648 02 27 hem Uppsala och Gotlands län  

072-325 02 27  

Per Åke Berglund  Fadder för Gävleborg 

072-551 17 38 Västerbotten, Norrbotten 

perke.berglund76@gmail.com och Västernorrlands län 

 

Gunilla Karlsson  Fadder för Halland, Kalmar 

0346-147 21 hem och Kronobergs län 

073-031 73 04  

gunillakarlsson71@yahoo.se 

Anna Hildingsson, vice ordförande  Fadder för Östergötlands, 

0510-67482 hem, efter 17:00 Jönköpings och Västra  

 Götalands län 

Markus Petersson  Fadder för Blekinge 

0707-76 62 57 och Skåne län 

0722-52 09 84 arbete  

(FUB Helsingborgs kansli) 

mackan.gast@home.se 

Jan Pettersson  Fadder för Södermanlands, 

016-13 43 72 hem Västmanlands och Dalarnas 

072-927 47 20  län 

Det går också alltid bra att kontakta Conny Bergqvist  

på Riksförbundet FUBs kansli, 08-508 866 37.  

Riks-Klippan/Riksförbundet FUB 

Box 6436, 113 82 Stockholm 

klippan@fub.se eller 08-508 866 00. 

mailto:gunillakarlsson71@yahoo.se
mailto:klippan@fub.se


 

 

 

 

 

Nyheter och tips  
till alla Klippan-sektioner 

      juni 2015 
 

 

 Riks-Klippans styrelse under 2015 

Riks-Klippans styrelse har haft tre möten i år. 

Styrelsen träffas också 18-20 september och 13-15 november. 

Styrelsen vill gärna ha kontakt med medlemmar. 

Du hittar deras mejladresser och telefonnummer  

på baksidan av följebrevet. 

  

 ”Klippan har ordet” i Unik 

Anna Hildingsson (som förut hette Niklasson)  

skriver ”Klippan har ordet” i nummer tre av Unik.  

Läs det gärna tillsammans! 

  

 

Jubileum för Klippan 

Ni har fått inbjudan! 

Klippans 20 års-jubileum firas den 5-6 december 2015 

på hotell Scandic Alvik i Bromma.  

Flera har redan anmält sig och det finns max 200 platser 

så det kan hända att inte alla som anmäler sig kan vara med. 

För att det ska komma folk från många olika platser i landet 

så är det en gräns för hur många man kan anmäla 

– sju personer per lokalförening. 

I de sju personerna ingår också handledare, 

så tänk på att en person kan vara handledare för många. 

Då kan många medlemmar med utvecklingsstörning  

få chans att vara med. 

Det kostar 1000 kronor att vara med för varje person. 

Samma pris för deltagare och för handledare. 

Om ni har frågor går det bra att ringa Daniel Rausch, 08-508 866 35. 

     Vänd!  
  



FUB presenterar: Störd och stolt-galan  

 

Det blir en stor gala i december! 

Deltagarna på Klippans jubileum ska vara med på galan. 

Det kommer också gå att köpa biljetter 

för att vara med bara på galan. 

Ni får information om galan med det här brevet. 

Om ni har frågor går det bra att ringa Jan-Åke Wendel, 073 855 27 77,  

eller Jesper Tottie, 08-508 866 40.  

  

 Filmer om ekonomi 

 

 

Konsumentverkets har gjort filmer för skolan. 

Riksförbundet FUB och Specialpedagogiska skolmyndigheten 

har hjälpt till.  

Filmerna ska användas i grundsärskolan årskurs 7-9,  

men det kan användas av alla som vill lära sig mer om ekonomi. 

Det är fem filmer som man kan se på Konsumentverkets hemsida. 

Varje film är ungefär 5 minuter lång.  

Man kan till exempel lära sig om hur man planerar  

vad man vill göra med sina pengar i en budget. 

Man kan också lära sig vad man har rätt till  

om man köper en sak – kan jag byta den mot en annan sak  

eller kan jag få pengar tillbaka om jag inte är nöjd? 

Filmerna heter “Helt rätt” – hitta dem genom att skriva “helt rätt” 

i sökrutan på www.konsumentverket.se. 

 

 

     Nästa sida!  



 NSR-möte Åland 

 Janne Pettersson från Riks-Klippans styrelse  

var med på NSR:s möte på Åland.  

NSR betyder nordiska samarbetsrådet  

och det var deltagare där från Sverige, Finland, Åland,  

Norge och Danmark.  

Deltagarna med utvecklingsstörning hade både möte själva  

och möte med de andra deltagarna.  

Det var bland annat en diskussion om ordet utvecklingsstörning.  

NSR vill fortsätta använda det.  

Deltagarna sa att ordet inte ska användas i onödan  

då det särskiljer från andra människor.  

Ett bättre sätt är att fråga:  

Vad behöver den här människan för stöd eller hjälp  

för att leva ett bra liv? 

Det var också ett samtal om hur information vi får 

kan vara lättare att förstå. 

Det kallas tillgänglig information. 

De pratade även om möjligheten att få ett arbete  

och hur man får kontakt med politiker.  

Deltagarna kunde berätta och ge varandra tips  

på hur man kan arbeta med dessa saker.  

  

 FUB:s förbundsstämma 2015 

 

 

 

Förbundsstämman 2015 var den 8-10 maj  

på Hotell Nordkalotten i Luleå. 

Det var fyra motioner till stämman. 

En av dem handlade om namnet FUB 

och namnet Klippan.  

Förbundsstämman bestämde att FUB och Klippan 

tillsammans ska ha en arbetsgrupp 

som tar reda på om det skulle vara bra 

att FUB och Klippan byter namn. 

De andra motionerna handlade om  

LSS, sjukvård och ordet utvecklingsstörning. 

 
 

     Vänd!  
 



 Handledare – att komma överens före 

 Med förra nyhetsbrevet fick ni  

en snabbguide för handledare inom Klippan och FUB.  

Nu får ni ett exempel på hur det kan se ut 

när man gör en överenskommelse för en handledare: 

 Detta exempel finns också på 

www.fub.se/handledare 

Varför är det viktigt att göra en 

överenskommelse?  

Om alla vet vad alla ska göra 

är det mindre risk  

att man blir besvikna på varandra  

och börjar tjafsa.  

 

 Exempel på saker man kan skriva i överenskommelsen  

när handledaren ger stöd till en grupp personer: 

- handledaren ska förklara sånt som vi inte förstår 

- vi kan be handledaren om hjälp att leda möten 

- handledaren ska hjälpa till så att alla kan säga vad de tycker 

- handledaren ska inte ta över på våra möten 

- det här kontraktet kan ändras om gruppen eller handledaren  

tycker att det behövs 

- en gång varje år, i januari, ska vi gå igenom kontraktet. 

- alla ska vara artiga och trevliga mot varandra 

Exempel på saker man kan skriva i överenskommelsen  

när handledaren ger stöd till en person: 

- vilka uppdrag huvudpersonen har  

- att handledaren ska anteckna på möten 

- att handledaren ska förklara ord och svåra saker 

- att handledaren ska träffa huvudpersonen efter mötet  

- att handledaren bara ska prata på möten  

om huvudpersonen vill det 

- att det är huvudpersonen som bestämmer 

- att man ska vara schyssta mot varandra 

- att man ska kunna ge kritik och beröm 

- att man ska gå igenom kontraktet en gång per år  

och ändra om något inte är bra 

  

     Nästa sida!  
 

  

http://www.fub.se/handledare


 Vad vill du veta mer om? 

 FUB:s forskningsstiftelse ALA:s vill  

att kontakten mellan FUB/Klippan och forskare  

ska bli ännu bättre och mer givande.  

Därför undrar ALA några saker: 

- Vad vill ni att forskare ska ta reda på?  

- Vad är ni nyfikna på?  

- Vad skulle ni vilja veta mer om  

på ALA:s webbplats?  

ALA kommer att träffa medlemmar i Klippan och FUB  

och fråga om det här.  

Men det går också bra att skicka era förslag  

direkt till Judith Timoney, som är ALA:s handläggare. 

Mejla till judith.timoney@fub.se   

  

 Mediagruppen 

 

 

 Har ni någon eller några i Klippan-sektionen  

som tycker det är roligt med tidningar, radio  

och annat som kallas medier? 

Riks-Klippans styrelse och förbundsstyrelsen  

har bestämt att FUB och Klippan ska ha en mediegrupp. 

Mediegruppens första uppdrag blir  

att tycka till om tidningen Unik.  

Sedan hoppas vi att gruppen kan fortsätta  

ge bra idéer för hur Klippan och FUB  

ska jobba med media.  

Skicka ett mejl till klippan@fub.se  

om ni vill vara med i en grupp  

som träffas i höst och pratar om det här. 

  

     Vänd!  

mailto:judith.timoney@fub.se
mailto:klippan@fub.se


 Klippan på konferens i Europa 

 Anna Hildingsson, vice ordförande i Klippan,  

var med på Europe in action – en stor konferens som är varje år.  

I år var det i Rom. 

Det var deltagare med från nästan hela Europa  

plus Australien, Malawi och Canada. 

- Jag var på föreläsningar om politiskt delaktighet  

och att det är viktigt att vara med och rösta. 

Anna berättar att hon också fick höra om  

vad de olika föreningarna gör i sina länder. 

- En diskussion handlade om gode män.  

Här har Sverige kommit långt  

och jag fick berätta hur jag har tagit kontroll över mitt liv  

och mina pengar.  

Jag fick svara på många frågor om det. 

Läs mer om vad Anna tyckte om konferensen  

i Unik nummer 3 som kommer ut i slutet av juni. 

 

 

  

 Motioner till Klippans riksstämma 

 Det är faktiskt redan dags att börja tänka på att  

nästa år är det Klippans riksstämma! 

Vart tredje år träffas Klippan från hela Sverige  

för att bestämma vad Klippan ska arbeta med 

och välja en ny styrelse för Riks-Klippan. 

Motioner är förslag på vad Klippan ska arbeta med 

som man skickar in till Riksstämman. 

Ni får ett papper tillsammans med det här nyhetsbrevet. 

Det handlar om hur man skriver motioner. 

Senast sista december ska motionerna skickas in  

– så börja direkt i höst. 

    

 Nästa sida!  

bestämmabestämma

pappermotion



 Dialogmöte i Borlänge 

 Den 18 april var det dialogmöte i Borlänge. 

På ett dialogmöte kan alla medlemmar träffa  

personer från Riks-Klippans styrelse, förbundsstyrelsen och kansliet.  

I Borlänge var Anders Peterson och Janne Pettersson  

från Riksklippans styrelse med. 

Det var också några från förbundsstyrelsen och kansliet. 

Anders och Janne träffade flera medlemmar  

från olika föreningar i Dalarnas län. 

De som kom till mötet ville veta mer om vad Riks-Klippan gör. 

De vill också veta mer vad andra gör i sina föreningar  

och hur man kan starta en Klippan-sektion. 

Janne pratade om att Klippan är viktig  

för tillsammans kan man arbeta med att förändra saker.  

 

  

 Markus på möte om trafik 

 

 

Markus Petersson (Riks-Klippans styrelse)  

är med i RTAF för Klippan och FUB. 

RTAF är en grupp som arbetar för Trafikverket med tillgänglighet. 

Markus är den första personen med utvecklingsstörning  

som är med i RTAF.  

Det är viktigt för han kan påminna alla om att tillgänglighet behövs  

också för den som har svårt att förstå och hitta.  

Tillgänglighet är inte bara för den som har  

till exempel synskada eller använder rullstol. 

Senaste mötet var i Göteborg.  

En del av mötet handlade om bussar,  

spårvagnar och färdtjänst i Göteborg. 

  

     Vänd!  
 



 - De har bra ledsagning som man kan boka  

till exempel om man är osäker på om man ska hitta,  

berättar Markus. 

Vill du säga något om tillgänglighet till Trafikverket?  

Skicka ett mejl till Markus, markus.petersson@fub.se. 

 

 
 

 

mailto:markus.petersson@fub.se

