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Nyhetsbrev #1 

MARS 2014 

Kära FUB-are! 

Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten 

hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom 

närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. 

Stämman kommer, som ni alla vet, att i år genomföras i 

Malmö. Det skall bli mycket trevligt och spännande att 

återse er alla under ett par innehållsrika dagar. 

Förutom alla aktiviteter som vi planerar lokal, regionalt 

och på riksnivå inom FUB-rörelsen ä det ju också valår. 

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer vi att erbjuda 

studiecirklar för våra Klippanmedlemmar, allt för att göra det möjligt att nyttja 

sina medborgerliga rättigheter – att rösta!  

Inom några veckor kommer alla lokalföreningar och länsförbund att erhålla 

information om en nationell kampanj under namnet ”Ansökan om ett vanligt 

liv”. Utförlig information kommer att översändas, så att lokala och regionala 

aktiviteter kan genomföras.  

Ja, som vanligt händer det mycket inom FUB-rörelsen, läs vidare på de följande 

sidorna och hör gärna av er till oss på förbundskansliet om det är något ni undrar 

över, eller vill ha mer information om.  

Avslutningsvis vill jag bara påminna om vikten av att ni sänder in era 

årsredovisningar! 

Med hopp om att våren nu har tagit ett fast grepp över vårt land och att vi får en 

innehållsrik förbundsstämma i Malmö! 

Lars Stensborg, Kanslichef 

Tel.: 08-508 866 25,  

E-mail: lars.stensborg@fub.se 
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Kansliet välkomnar en ny kollega! 

Hej! 

Jag har i dagarna anställts på FUB:s kansli som 

insamlare/kommunikatör. Det känns mycket 

spännande och stimulerande att börja arbeta för 

FUB som driver så viktiga frågor. Det känns också 

bra att arbeta med så trevliga och kunniga kollegor. 

Jag har en bakgrund inom marknadsföring, kommunikation och försäljning och 

kommer närmast från Stiftelsen Expo där jag arbetade med insamling. Jag 

brinner mycket för frågor som rör mänskliga rättigheter och nu tänker jag kavla 

upp ärmarna och jobba stenhårt för att öka våra intäkter för att FUB ska kunna 

göra ännu mer.  

Kristina Heilborn 

kristina.heilborn@fub.se 

________________________________________________________________ 

 

Nätverksträff för anställda inom FUB-rörelsen 

Den 9:e april är det dags för nätverksträff för anställda 

inom FUB-rörelsen. Mötet äger rum mellan 10.00 och 

16.00 på Hotell Norrtull, Sankt Eriksgatan 119, 

Stockholm. Mötet kommer bland annat att innehålla en 

presentation av projektet Föräldrastöd - en mänsklig 

rättighet?  

Anmälningstiden gick ut den 17 mars, har du missat att anmäla dig, kontakta 

Iréne Engstrand och hör om det finns platser kvar. 

Tel: 08-508 866 24 

E-post: irene.e@fub.se 

________________________________________________________________ 

 

mailto:kristina.heilborn@fub.se
mailto:irene.e@fub.se
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Temadag om LSS och FUB:s Förbundsstämma 

16-18 maj 2014 i Malmö 

 
 

Lokalföreningarna har redan anmält sina ombud när detta skrivs men 

länsförbundens sista anmälningsdag är 17/4.  

Inbjudan finns här. 

 

Kontakt på kansliet: 

Tuula Augustsson 

08-508 866 41 

tuula.augustsson@fub.se 

________________________________________________________________ 

 

Tack för att ni tar er tid! 

I torsdags, den 6 mars skickades föreningsrapporten till 

ordföranden för alla FUB:s länsförbund och 

lokalföreningar.  

Tack vare er hjälp kan vi ha aktuella uppgifter i 

medlemssystemet KomMed om de olika uppdragen som 

ni kan se i föreningsrapporten. 

En viktig funktion är att på vår nya webbplats ska det alltid finnas aktuella 

uppgifter till en kontaktperson i varje länsförbund och lokalförening. Dessa 

uppgifter hämtas automatiskt från KomMed, så se till att ange vem som ska vara 

kontaktperson för föreningen. 

Vi frågar också efter uppgifter om eventuell Klippan-sektion. Tidigare har jag 

fört ett eget register över postmottagare i Klippan-sektionerna, men nu använder 

vi vårt medlemssystem KomMed även för detta. Föreningar/länsförbund/övriga 

medlemmar kan få Klippans nyhetsbrev för kännedom via mejl. 

Tack för att ni tar er tid att fylla i föreningsrapporten och skicka tillbaka den till 

oss. Klicka här för att ladda ner rapporten. 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/anmalningsblankett_stamman_2014.pdf
mailto:tuula.augustsson@fub.se
https://hem.fub.se/Login/FAV1-0000D4B7/FAV1-0000D4E2/I003FCE8B?DF0=1&DF1=0
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Hör gärna av er om ni har några frågor! 

Victoria Sjöström 

webbredaktör, informatör 

08-508 866 38 

victoria.sjostrom@fub.se 

________________________________________________________________ 

 

Arvsfonden bjuder in till en informationsträff  

FUB:s målgrupp är en av Arvsfondens 

huvudmålgrupper. Därför vill Arvsfonden ta del av 

aktuella ämnen inom FUB:s lokalföreningar och 

länsförbund och samtidigt berätta om vad som 

händer inom satsningen Egen Kraft.  

 

  

Dag: Måndag 14 april klockan 10.00 

Plats: Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, Stockholm (T-bana 

Östermalmstorg) 

O.S.A. senast 13 april till Stefan Berg, Kommunikatör Arvsfonden 

tel 070-215 13 02 

stefan.berg@arvsfonden.se 

 

Läs om tidigare Arvsfondsprojekt med fokus på utvecklingsstörning här. 

________________________________________________________________ 

 

FUB går miste om resurser på grund av försenade 

årsredovisningar 

Inför statsbidragsansökan ska vi redovisa till 

Socialstyrelsen hur vår organisation är uppbyggd, hur 

många länsförbund och lokalföreningar vi består av. Detta 

är sedan grunden för storleken på vår rörelses statsbidrag.  

 

mailto:victoria.sjostrom@fub.se
mailto:stefan.berg@arvsfonden.se
http://www.arvsfonden.se/Pages/ActiveProjectArticlePage____43101.aspx
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Det är alltså viktigt att lämna in handlingarna i tid, eftersom dessa ska granskas 

av riksförbundets revisor, innan statsbidragsansökan lämnas in.  

Lokalföreningar och länsförbund ska skicka årsredovisning med 

revisionsberättelse varje år till riksförbundet. För lokalföreningar ska de skickas 

senast 17 mars och för länsförbund senast 17 april. Detta står i 

normalstadgarna för lokalföreningar/länsförbund. 

För sent inkomna handlingar räknas inte och är därför inte 

statsbidragsgrundande. I fjol var detta fallet för fyra föreningar. 

Låt oss undvika detta i år och verkligen visa inför Socialstyrelsen vilken stor, 

bred och bra verksamhet vi gemensamt bedriver! 

________________________________________________________________ 

 

Påminnelser och återbäring 

Inom kort kommer en påminnelse att skickas ut till de 

medlemmar som ännu inte har betalt årsavgiften. Under 

april kommer första utbetalningen av medlemsavgifter att 

översändas till lokalföreningar och länsförbund.  

 

Överföringen avser inbetalda medlemsavgifter under perioden januari – mars 

2014.  

Erling Södergren, Ekonomiansvarig Riksförbundet FUB 

08-508 866 29      erling.sodergren@fub.se 

 

________________________________________________________________ 

FUB uppvaktar Socialdepartementet i 

LSS-frågan  

 

Den 3 mars träffade representanter för FUB 

två sakkunniga från Socialdepartementet.  

Här kan man läsa mer om besöket och även dokumentet som lämnades över vid 

uppvaktningen. 

mailto:erling.sodergren@fub.se
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/fub-diskuterade-lss-pa-socialdepartementet
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/fub-diskuterade-lss-pa-socialdepartementet


6 

 

              

 

FUB deltar i en referensgrupp till 

Barnrättighetsutredningen  

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska göra en kartläggning inom 

särskilt angelägna områden av hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter 

överensstämmer med barnets rättigheter enligt FN:s konvention om barnets 

rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt.  

Utredaren ska också analysera för- och nackdelar med att göra konventionen till 

svensk lag. FUB deltar i en referensgrupp till utredningen. Utredningen har efter 

informationsutbyte med referensgruppen nu bestämt vilka fyra områden som är 

särskilt angelägna för kartläggningen.  

Ett av de prioriterade områdena kommer att röra stöd och service till barn med 

vissa funktionsnedsättningar, där beslut enligt LSS är i fokus. Utredningens 

kartläggning har avgränsats till två av insatserna – ledsagarservice och 

korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Såväl bifalls- som avslagsbeslut ska 

ingå i kartläggningen.  

Av centralt intresse vid granskningen av rättstillämpningen på det aktuella 

området är hur barnets behov och intressen bedöms i förhållande till bl.a. frågor 

om föräldraansvar, självständighet/frigörelse samt delaktighet i samhället/fritids- 

och kulturlivet. Intressant är också hur familjeperspektivet i LSS förhåller sig till 

barnperspektivet.  

 Utredningen har anlitat forskaren Johanna Schiratzki för att 

göra kartläggningen. 

Klicka här för att läsa mer om utredningen. 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.esh.se/kontakta-anstaellda/socialvetenskap/schiratzki-johanna.html
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/36/36/ab67b122.pdf
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EFTERLYSNING 

Hej! 

Mitt namn är Sandra Malmberg och jag läser sista året 

på landskapsarkitektprogrammet i Uppsala. Då jag har 

arbetat med barn i flera år har jag valt att inrikta mig på 

barns lekmöjligheter i utemiljön. När jag har deltagit i 

utformning av lekplatser har jag framförallt reflekterat 

över dess tillgänglighet. Både vad gäller tillgängligheten för barn med 

funktionshinder och barn med funktionshindrade föräldrar. Mitt mål med 

examensarbetet är att ta reda på hur personer med funktionsnedsättning upplever 

lekplatser och vilka förbättringar bör göras. 

För att få en så rättvis bild som möjligt vänder jag mig nu till FUB i hopp om att 

ni kan förmedla kontakter till familjer, barn eller förälder som har en 

funktionsnedsättning. Undersökningen består av en kort, webbaserad enkät med 

frågor om funktionsnedsättningen, samt hur man som barn/förälder upplever 

lekplatsen.  

Tack för hjälpen! 

Sandra  
sama0012@stud.slu.se 

 

________________________________________________________________ 

   

En dag för länsförbunden  

Riksförbundet arrangerade en dag för alla 

FUB:s länsförbund, den 15 februari i 

Stockholm på Nordic Sea hotell.  

Det var en god uppslutning med 15 

länsförbund på plats - de flesta fall hade 

skickat två personer. Hela dagen ägnades 

åt diskussioner om hur verksamheten i 

länsförbunden kan se ut.  

Då förutsättningarna skiftar mellan länen så ser också verksamheterna väldigt 

olika ut. Flera län satsar på utbildningar och Klippanverksamhet och andra har 

ett fåtal aktiviteter som de satsar på under ett år och då blir det ofta en större 

aktivitet som alla medlemmar i länet kan delta i. Det kan vara en resa eller en 

dag med erfarenhetsutbyte mellan lokalföreningarna.  

mailto:sama0012@stud.slu.se
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Under dagen fick deltagarna lyssna på Thomas Bushby på Rädda Barnen som 

berättade om hur de arbetar för att stötta sina aktiva ute i landet. Det som fram 

under dagen var önskemål om stöd från Riksförbundet med omvärldsbevakning 

och hjälp med fånga upp frågor/problem på olika områden på nationell nivå. 

Deltagarna önskade också att det ordnades flera träffar fler på länsnivå för att 

därmed kunna bygga nätverk och få inspiration från andra hur andra arbetar. 

________________________________________________________________ 

SKOLNOTISER 
________________________________________________________________ 

Hjälpmedelsinstitutets skolkonferens 

Göteborg  

Den 10:e februari hade 

Hjälpmedelsinstitutet en av de tre stora 

skolkonferenser i Göteborg. Det var ca 

250 deltagare som kom från bl.a. skolor, 

kommuner, landsting, arbetsförmedling, 

försäkringskassa, intresseorganisationer 

och skolmyndigheter. FUB Ale och FUB Göteborg var på plats tillsammans med 

Anna Gabrielsson från riksförbundet.  

Projektet Teknikstöd i Skolan presenterades och debatterna och föreläsningar 

hade projektets frågor i fokus. Målgruppen för projektet (som vi har skrivit in 

tidigare i nyhetsbrevet) är gymnasieelever och studien har utgått ifrån de elever 

som har behov av stöd i sitt skolarbete. Eleverna i studien har alla haft kognitiva 

svårigheter. En del har inte haft någon specifik diagnos medan andra har haft 

t.ex. lindrig utvecklingsstörning, autism, adhd, dyslexi och språkstörning. 

Projektet har handlat om att ny teknik, lär-verktyg och andra hjälpmedel har 

utformats efter individens behov.  

På konferensen presenterade även en rapport som visade vilka positiva 

ekonomiska konsekvenser det får för samhällets olika aktörer när elever får rätt 

stöd i skolan och därmed ökar sina möjligheter att komma i arbete men även på 

andra sätt klara sitt liv. Läs mer om båda rapporterna på www.hi.se 

I projektet har även bra material tagits fram. Det är tydliga och konkreta häften 

som finns i en serie med flera olika funktionsnedsättningar. Materialet finns att 

ladda ned på Hjälpmedelsinstitutets hemsida. 

http://www.hi.se/
http://www.hi.se/publikationer/
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 Möte med skolpolitiker 

FUB träffade Ibrahim Baylan 

tillsammans med SRF, Rädda 

Barnen, RBU och Autism- och 

Aspergerförbundet. Från 

intresseorganisationerna 

framförde framförallt en oro 

över att det som förslaget med åtgärdsprogram föreslog skulle gå igenom, d.v.s. 

att det är vårdnadshavaren som har ansvaret för att initiera ett åtgärdsprogram. 

Gruppen även tog upp om hur viktigt det är med rätt stöd i skolan och att 

rektorerna ska ha obligatorisk utbildning i hur funktionsnedsättningar påverkar 

inlärande. 

 

 

Konferensen Rättvis skola! 

 

FUB deltog i en konferens med SPSM i Örebro 3-4 februari. Temat för 

konferensen var "En rättvis skola". Många seminarier handlade om 

kommunikation och att undervisningen måste vara tillgänglig för eleverna. 

Sandra Kuusk, med dr från Uppsala Universitet berättade om sin son som är 

född med en svår cp-skada men med hjälp av en ögonstyrd dator kan 

kommunicera. Hon berättade även om hur hon byggt upp ett nätverk kring sonen 

vilket lett till att skolan har anpassat undervisningen efter sonens behov och att 

han har tillgång till mycket specialpedagogik. Läs mer här. 

På ett annat seminarium tog Karin Vegerfors från SPSM upp hur barn med 

utvecklingsstörning som också är döva eller hörselskadade lär sig teckenspråk 

på ett annat sätt än hörande barn och därför har behov av andra typer av 

läromedel. www.spsm.se 

________________________________________________________________ 

http://www.unt.se/inc/print/han-pratar-med-sina-ogon-1216961-default.aspx
http://www.spsm.se/
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Nytt från Utbildningskommittén 

I kommittén har vi ägnat en del tid till 

remissarbete. I januari lämnade vi in svar 

på en p.m. från regeringen om att stärka 

vissa skrivningar i skollagstiftningen.  

Det uppmärksammades att skolväsendet 

har uppvisat brister i den praktiska 

tillämpningen av skollagen (2010:801). 

FUB instämde att det föreslagna förändringarna kan ge förutsättningar för en 

mer enhetlig tillämpning av lagen och därmed också skapa en ökad 

rättssäkerhet. Det handlade bl.a. om att rektors ansvar för resursfördelning inom 

skolan måste bli tydligare. FUB tog även upp att rektorerna måste öka sina 

kunskaper om funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser det innebär för 

elevernas inlärande.  

Remissvaret finns på hemsidan under åsikter. 

Kommittén arbetar vidare med den statliga utredningen Moderniserad 

studiehjälp (sou 2013:52). I kommitténs svar på utredningen Svenska för 

invandrare (sou 2013:76) föreslå FUB en särskild utredning för att få svar på 

varför det är så få elever födda utomlands inom särvux och svenska för 

invandrare (sfi).  

Kommittén fortsätter att planera för ett material om skolan och arbetar med 

innehållet i utbildningsseminariet i Almedalen i juli.  

Kontakt på kansliet: 

Anna Gabrielsson  

08-508 866 50 

anna.gabrielsson@fub.se 

________________________________________________________________ 

 

 

Senaste Nytt 

 

Läs Klippans nyhetsbrev här! 

http://www.fub.se/asikter/remissvar
mailto:anna.gabrielsson@fub.se
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/brev_till_klippan-sektionerna_februari_2014.pdf
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Klippans ordförandekonferens 2014 

Den 26-27 april 2014 är Klippans ordförandekonferens på Quality 

Hotel Winn Haninge, Stockholm. Tema för konferensen är Valåret 

2014.  

Läs hela inbjudan här. 

________________________________________________________________       

 Studiecirklarna har kommit igång!  

Studieförbundet Vuxenskolans Arvsfondsprojekt har 

avslutat sina ledarutbildningar och studiecirklar runt 

om i Sverige är snart igång! Studiematerialet finns 

att ladda ner och ät tillgänglig för alla 

Man kan läsa senaste nytt om projektet här. 

 

Ny premiär för valsajten 

Centrum för lättläst har fått pengar 

från Justitiedepartementet till en 

lättläst valsajt - Alla Väljare.  

________________________________________________________________ 

Projektet Familjestöd – en mänsklig rättighet? 

avslutas med regionala konferenser 

FUB:s  tvååriga Arvsfondsprojekt som belyst samhällets 

stöd till familjer där en eller båda föräldrarna har en 

utvecklingsstörning är i sin slutfas. 

Inom projektet har en informationsfilm med tillhörande 

handledning tagits fram och en mer omfattande 

slutrapport har skrivits. 

 

träffasträffas

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/inbjudan_klippans_ordforandekonferens_2014.pdf
http://www.sv.se/sv/Underwebbar-projekt/Mitt-val/
http://allavaljare.se/
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För att sprida projektets kunskap och resultat - både inom FUB 

rörelsen och hos andra viktiga aktörer - ska tre regionala 

konferenser genomföras i april med projektledarna, Iren Åhlund 

och Therese Follin: 

Borlänge 

9 april / 18.00 på FUB:s årsmöte / Galaxen, Borlänge 

10 april / 08.00 – 12.00 samt 13.00 – 16.00 utbildningsseminarier för 

kommunanställda, politiker och habiliteringsanställda / Galaxen, Borlänge 

Växjö 

23 april  

08.00 – 12.00 Landstingspersonal, politiker, kommunanställda / Quality Inn  

18.00 – 20.00 hos FUB & Klippan Växjö  

24 april  

08.00 – 12.00 personal och politiker / Quality Inn 

Eslöv   

29 april  

13.30 – 17.00 möte med kommunanställda och habiliteringsanställda /Stadshuset 

(Eslövs kommunen startar nu ett projekt på samma tema som Familjestöd-

projektet.) 

Intresset från kommunerna har varit mycket stort och vi har dubblerat 

föreläsningarna i Borlänge och Växjö för att alla intresserade ska kunna få plats. 

Slutrapporten, filmen och handledningen till filmen kommer också att skickas ut 

till samtliga medlemsrådgivare och rättsombud. Slutrapporten kommer att 

läggas ut på FUB och ALA:s webbsajter. Fler exemplar av filmen och 

handledningen kan beställas från stiftelsen ALA mot en ringa kostnad. 

Om övriga regioner eller föreningar önskar information för att kunna genomföra 

en utbildningskväll för sina medlemmar eller ett seminarium för kommunen på 

detta tema, är man välkommen att kontakta Iren Åhlund som bistår gärna. 

Iren Åhlund     

Projektansvarig 

iren.ahlund@fub.se 

0731-593749 

________________________________________________________________ 

mailto:iren.ahlund@fub.se
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Riksförbundet på besök 

Välbesökt familjedag med föreläsning i 

Skellefteå 

Den 26 januari bjöd FUB Skellefteå in föräldrar 

som har barn i skolan till en dag med lek för 

barnen på Leos Lekland samtidigt som alla 

föräldrar lyssnade på en föreläsning av Anna 

Gabrielsson från riksförbundet och deltog i en 

frågestund om skollagstiftning. Mer än 40 vuxna och 20 barn kom - väldigt 

roligt! Barnen lekte i hopptorn och rutschkanor tillsammans med de ungdomar 

som fanns med barnvakter. Föräldrarna ställde många olika frågor t.ex. om 

skolskjuts, hur stödet i skolan kan se ut och utformning av den nya 

gymnasiesärskolan ser ut. 

________________________________________________________________ 

 Läs detta om din förening anordnar lägerverksamhet i 

sommar! 

 Riksförbundet påminna om skyldigheten lokalföreningen har, i 

egenskap av arbetsgivare, att teckna erforderliga försäkringar 

för personal som anställs tillfälligt.  

Är lokalföreningen ansluten till KFO och den som anställs är född 1981 och 

senare, skall personen rapporteras in till Collectum och vederbörande omfattas 

då av alla försäkringar. Är personen född tidigare än 1981 är det lämpligt att 

lokalföreningen kontaktar Folksam, som administrerar försäkringarna för denna 

åldersgrupp. 

Är lokalföreningen inte ansluten till KFO rekommenderas föreningen att 

kontakta AFA försäkring för att teckna försäkring för den period personen blir 

anställd. 

För ytterligare information, kontakta Iréne Engstrand tel: 08-508 866 24 e-post: 

irene.e@fub.se 

________________________________________________________________ 

mailto:irene.e@fub.se
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Nytt från kommittén för medlemsstöd 

Kommittén fortsätter att titta på möjligheter till 

kommunikation mellan aktiva medlemsrådgivare och 

rättsombud både i form av digitala kanaler och 

genom fysiska möten.  

Kommittén har även börjat planera inför 

fortbildningen i höst och tagit upp ämnen som skulle 

kunna vara aktuella att ta upp under utbildningen. Arbetet med att göra en film 

om medlemsrådgivare går vidare och vi har även behandlat frågor om annat 

informationsmaterial. 

Kontakt på kansliet: Anna Gabrielsson  08-508 866 50 

anna.gabrielsson@fub.se 

________________________________________________________________ 

 

P1:s Kaliber granskar förvaltare 

”Mycket pengar, utsatta människor och stora 

brister i kontrollen. Har det som var tänkt att 

fungera som ett skydd för samhällets svagaste 

blivit en arena för bedragare? Allt fler kräver nu 

att regeringen river upp systemet med gode män och förvaltare och gör om från 

grunden. Lyssna på programmet här. 

 

________________________________________________________________ 

 

Förbundskansliet får ibland frågan om på vilket 

sätt stödet från Postkodlotteriet används och hur 

stödet kommer lokalföreningarna till del. För att ge 

ett besked om hur det förhåller sig och samtidigt 

förbättra möjligheterna till att besvara frågor från 

medlemmar lokalt, vill vi lämna följande information. 

I samband med att vi blev antagna som förmånstagare i Postkodlotteriet så 

fördes en diskussion i Förbundsstyrelsen om hur stödet skulle användas för att 

mailto:anna.gabrielsson@fub.se
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/332103?programid=1316
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på bästa sätt komma rörelsen till del. Man beslutade att använda de ökade 

resurserna för att stärka och inrätta funktioner som bidrar till att på olika sätt 

understödja medlemmar, lokalföreningar, länsförbund. Inte ett direkt utan ett 

indirekt stöd.  

Av detta skäl har inletts en massiv satsning på medlemsrådgivare och 

rättsombud, nya har utbildats och denna satsning fortsätter. En ombudsman har 

anställts som arbetar riktat mot att stötta lokalföreningar och länsförbund. 

Basutbildningar för förtroendevalda har inletts. En länsförbundsträff 

genomfördes nyligen där ett starkt behov uttrycktes för att upprepa detta 

kontinuerligt. Ett antal småbarnshelger har genomförts, där familjer som har små 

barn med funktionsnedsättning kunnat mötas. Under året inleds en större 

kampanj "Ansökan om ett vanligt liv" som kommer att synliggöra våra frågor i 

ett större perspektiv.  

Ovanstående är några exempel på vad medel från Postkodlotteriet möjliggör och 

som annars inte kunnat genomföras. 

Erling Södergren, Ekonomiansvarig Riksförbundet FUB 

08-508 866 29 

erling.sodergren@fub.se 

________________________________________________________________ 

 

  

"Livets möjligheter - för personer med 

flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och 

omgivning". 

 

Välbesökt konferens om flerfunktionsnedsättning 

Konferensen "Livets möjligheter" lockade närmare 400 deltagare till Essinge 

konferens i Stockholm den 10-11/3. Den röda tråden var att visa på möjligheter 

för personer med flerfunktionsnedsättningar och deras anhöriga. Arrangörer var 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, i nära samarbete med 

Riksförbundet FUB, Synskadades Riksförbund och Föreningen JAG. Ca 40 

procent av konferensdeltagarna var anhöriga, övriga var personal från olika 

yrkesområden, forskare och beslutsfattare.   

Blandningen av konferensdeltagare i kombination med intressanta föreläsningar, 

seminarier och utställare, gjorde att konferensen blev en varm och energigivande 

mailto:erling.sodergren@fub.se
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mötesplats för alla som på något sätt möter människor med 

flerfunktionsnedsättning.  

 

Håll utkik efter UNIK nr 2 som kommer att innehålla ett reportage från 

konferensen! 

 

Eva Borgström, Ombudsman  Tel: 08-508 866 31 

e-post: eva.borgstrom@fub.se 

________________________________________________________________ 

foto Arne Keller 

Ett spännande fritidsalternativ  

Arvsfonden har beviljat medel till Svenska 

Golfförbundet för projektet Handigolfriks 2013-

2015 där sex golfklubbar i Sverige under en 

treårsperiod ska utveckla Handigolfverksamheten på sina anläggningar.   

Riksförbundet FUB är en av projektets samarbetspartners. De utvalda 

golfklubbarna som deltar i projektet är Malmö Burlöv, Växjö, Uddevalla, 

Hässelby(Stockholm), Dalsjö och Storsjöbygden (Östersund). Man är 

välkommen att kontakta klubbarna direkt för att få mer information: 

Malmö Burlöv Golfklubb  

Mats Helander 0732-313882 mats.helander@fifh.com 

Växjö Golfklubb  

Gunnar Lindberg 0702-368695 gunnar.lindberg2@tele2.se 

Uddevalla Golfklubb  

Sylvia Petersson 073-5071514 info@uddevallagk.se 

Hässelby Golfklubb  

Lotta Hager 070-6281093 lotta@hasselbygolf.se 

Dalsjö Golfklubb  

Bengt Niklasson 070-2340570 bengt.o.niklasson@telia.com 

mailto:eva.borgstrom@fub.se
mailto:mats.helander@fifh.com
mailto:gunnar.lindberg2@tele
mailto:bengt.o.niklasson@telia
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Storsjöbygdens Golfklubb  

Ulrica Hellström 072-2363200 ulrica.hellstrom@telia.com 

Läs mer om projektet här! 

 

         Ta fram höstens almanacka! 

6-7 september i Stockholm / Grundutbildning  

Vårens grundutbildning ställdes in p.g.a. för få 

anmälningar men nu gör vi ett nytt försök. Mer 

information läggs ut på hemsidan och skickas per post 

till föreningarna inom kort. 

Anmälan kan göras redan nu till:  

Tuula Augustsson, tel. 08-508 866 41           

tuula.a@fub.se 

 

      29:e september / Dialogmöte i Härnösand 

                        Mer information kommer i nästa nyhetsbrev. 

 

 

22 – 23 sepember / Intradagar 2014  

 

Årets Intradagar går av stapeln på 

Essinge Konferenscenter i Stockholm. 

Anmälan till: Intradagarna@fub.se 

senast den 7 september. Men dagarna 

brukar fyllas på snabbt så vänta inte 

för länge med anmälan! 

Klicka här för anmälan. 

________________________________________________________________  

 

 ”Ring FS”  

På måndagar mellan 18.00 – 20.00 finns en ledamot från 

Förbundsstyrelsen tillgänglig för att svara på frågor: 

                                08 – 508 866 35.  

mailto:ulrica.hellstrom@telia.com
http://golf.se/Spela/Handigolf/Handigolf-Riks-2013-2015/
mailto:tuula.a@fub.se
mailto:Intradagarna@fub.se
http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/intradagarfolder2014.pdf
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______________________________________________________________ 

 

 

GLAD VÅR! 

NYHETSBREVET ÄR TILLBAKA I JUNI. 

 

________________________________________________________________ 

 


