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Klippans riksstämma 2016  

 

 

Klippans riksstämma var den 19-20 maj.  

På Klippans webbplats www.fub.se/klippan  

finns mer information om vad som hände  

på riksstämman. 

Några viktiga beslut berättar vi om  

i det här nyhetsbrevet: 

 Klippan byter namn till Inre Ringen 

 Ny styrelse för Riks-Klippan 

 Verksamhetsplan för Klippan 

Ombuden fick också information  

om nordiskt samarbete, projekt, forskning  

och RTAF (Trafikverkets tillgänglighetsråd). 

 

 

Tidningen Unik – Klippan har ordet! 

 

 

Läs gärna tidningen Unik  

tillsammans i Klippan-sektionen. 

I Unik nummer 3 skriver Anna Hildingsson  

som är ny ordförande för Klippan. 

I samma tidning kommer det också  

stå om Klippans riksstämma 2016 

och FUB:s förbundsstämma 2016. 

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner 

JUNI 2016 

Hej alla! 

Här får ni Klippans nyhetsbrev 
med rapport  
från Klippans riksstämma 
och annat ni kan ha nytta av. 

Det ligger en bra film  
i kuvertet.  
Hoppas många använder den! 

Brevet ser annorlunda ut nu! 
FUB:s nyhetsbrev ska också  
se ut ungefär så här.  

Om ni inte träffas mer  
före sommaren 
ta med brevet och filmen 
till första mötet i höst! 

Mejla eller ring  
till mig eller Conny  
eller Riks-Klippans styrelse 
om ni har frågor  
om det som står i brevet.  

Glad sommar!  

Victoria  

 

 Victoria Sjöström 
kommunikatör, Riksförbundet FUB 

 victoria.sjostrom@fub.se 

 08-508 866 38 

 

mailto:victoria.s@fub.se
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Klippan byter namn! 

 

 

Klippans riksstämma bestämde  

att om ett år ska Klippan byta namn till Inre Ringen.  

Riks-Klippan kommer heta Inre Ringen Sverige.  

Klippan-sektionerna kan fortsätta heta olika saker. 

Klippan-sektionerna i Skåne heter redan Inre Ringen  

och det var Inre Ringen Skåne som skrev  

en motion (ett förslag) till Klippans Riksstämma.  

Så här skrev de:  

FUB har en mycket vacker och talande logotyp.  
Den består av två runda ringar.  

Den yttre ringen, som är hel, står för  
anhöriga och medmänniskor runt omkring.  

Den inre ringen, som är lite bruten,  
står för personer med utvecklingsstörning.  

Den inre ringen är också som ett nav i hjulet,  
det som håller ihop allting och som är viktigast.  

Vi i Skåne heter Inre ringen för att tala om  
att vi är viktigast och att det är runt om kring oss  
som FUB ska arbeta.  
Det tycker vi alla FUB-föreningar borde förstå.  

Därför tycker vi att Klippan ska byta namn till Inre ringen. 

Verksamhetsplan 

 

 

 

Klippan arbetar med att påverka samhället 

så att det blir bättre för personer med utvecklingsstörning 

inom olika områden. 

Det här är de områden Klippans riksstämma 2016 bestämde  

att Klippan ska arbeta med framöver: 

 Skolfrågor, folkhögskolor mm 

 Valet 2018 - kommunikation, påverka politiker 

 Handledarutbildning 

 LSS – FN-konventionen, äldrefrågor  

 Arbete, ekonomi, habersättning 

Alla Klippan-sektioner kan påverka samhället i de här frågorna. 

Titta i gamla och nya nyhetsbrev  

och på Klippans webbplats  

för att få tips om hur ni kan arbeta. 

K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  
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Ny styrelse för Riks-Klippan 

 

 

På riksstämman valdes en ny styrelse för Riks-Klippan 2016-2019. 

 

Stående: Kristine Petersson, Gunilla Karlsson, Sara Brännström, Anna 

Hildingsson (ordförande), Jan Pettersson (vice ordförande). Sittande: 

Markus Petersson och Per-Åke Berglund. 

Begripsams sista konferens 

 

 

I tre års tid har projektet Begripsam arbetat.  

På Klippans webbplats (www.fub.se/klippan)  

finns länk till filmer  

från Begripsams avslutningskonferens.  

Begripsam har samlat kunskap om kognitiv tillgänglighet,  

alltså tillgänglighet för den som har svårare att  

förstå, hitta, planera och annat som har med hjärnan att göra.  

Deltagarna, som har olika funktionsnedsättningar,  

är nu själva experter på kognitiv tillgänglighet. 

På bilden: Malin Nilsson från FUB Norrköping  

som är deltagare i Begripsam. 

 

 
  

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

 

Filmen Kropp och känsla 

 

 

Ni får en film i kuvertet!  

Filmen är från Forskardagarna 2013.  

Ni kan ordna flera träffar där ni  

tittar på filmavsnitten tillsammans. 

Filmavsnitten handlar om hälsa,  

utvecklingsstörning, relationer, sex,  

att vara på en arbetsplats och mycket annat.  

Till filmen finns också en handledning. 

Frågor? Kontakta Judith Timoney  

på Forskningsstiftelsen ALA,  

08 508 866 23 eller judith.timoney@fub.se. 

Nytt album från Come Together! 

 

 

Musik och möten för allas rätt till skola.  

Kolla på www.fub.se! 

 

FUB:s och Klippans framtidsarbete 

 

 

Kia Mundebo, Conny Bergqvist och Per Liljeroos  

från riksförbundets kansli  

besökte Klippan i Västerås för att prata om  

hur FUB kan bli ännu bättre. 

Det här är några saker medlemmarna i Västeråsklippan sa: 

 Vi vill att FUB ska lyssna mer på oss! 

 Vi vill få information på olika sätt.  

 Alla ska kunna förstå. Inte bara de som kan läsa. 

 Använd mera bilder. Skriv på lättläst. 

 Filma mera. Gör radiosändningar. 

 När det är möten ska alla presentera sig ordentligt. 

 Det kan vara bra att få information innan mötet. 

 Tänk på att alla behöver pauser. 

 Dra inte över tiden. 

mailto:judith.timoney@fub.se
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K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  

 

 

 Vi vill säga vad vi tycker 

 Vi vill att ni tar vara på det vi tycker och säger 

Besöket var en del av FUB:s framtidsarbete.  

Läs mer på www.fub.se/framtid 

 

Laila, Conny, Jenny, Micke, Annika, Karin, Camilla och Mike  

på gården utanför Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. 
 

 

 

 

 

 

 

Riks-Klippans styrelse  Styrelsen vill gärna höra från er! 

 

Anna Hildingsson, ordförande  

0510-67482 hem, efter 17:00 

anna.hildingsson@fub.se  

Gunilla Karlsson  

073-031 73 04  

gunillakarlsson71@yahoo.se 

 

Jan Pettersson, vice ordförande  

016-13 43 72 hem 

072-927 47 20  

Kristine Petersson  

076-145 09 14 

kristine.petersson@fub.se 

 

Per Åke Berglund  

072-551 17 38 

perke.berglund76@gmail.com  

Markus Petersson  

0722-52 09 84 arbete (FUB Helsingborg) 

mackangast@gmail.com 

 

Sara Brännström 

070-603 36 24 

sara.brannstrom@fub.se 

Det går också alltid bra att kontakta  

Conny Bergqvist på Riksförbundet FUBs kansli,  

conny.bergqvist@fub.se eller 08-508 866 37. 

 Gunillas handledare Monica Carlsson är sekreterare för styrelsen. 

Hon har telefonnummer 070-638 60 04 

    

mailto:gunillakarlsson71@yahoo.se

