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Riks-Klippans styrelse  

 

 

Riks-Klippans styrelse har haft  

sitt sista möte för i år.  

Nästa år träffas de dessa datum: 

17-19 mars 2017 

2-4 juni 2017 

22-24 september 2017 

17-19 november 2017 

Dessutom kommer Klippan på något sätt  

vara med på Almedalens politikervecka  

nästa år, den 2-9 juli 2017. 

Och så är det ordförandekonferens: 

Klippans ordförandekonferens 2017 

 

 

Ordförandekonferensen nästa år  

är den 20-22 oktober. 

Det kommer handla om LSS-utredningen  

och riksdagsvalet 2018. 

Så här kan det se ut på en fikapaus, 

det här var ordförandekonferensen 2014:  

Under konferensen byter Riks-Klippan namn  

till Inre Ringen Sverige!  

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner 

NOVEMBER 2016 

Hej alla! 

En postmottagare och en 
handledare i varje Klippan-
sektion får Klippans 
nyhetsbrev. Visa det för de 
andra i Klippan-sektionen och 
läs det tillsammans! 

Ska egentligen inte du  
ha posten till sektionen?  
Hör av dig till mig! 

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

Varma hälsningar 

Victoria  

 

 Victoria Sjöström 
kommunikatör, Riksförbundet FUB 

 victoria.sjostrom@fub.se 

 08-508 866 38 
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K L I P P A N S  N Y H E T S B R E V  

 

 

Tidningen Unik – Klippan har ordet! 

 

”Klippan har ordet” i Unik nummer 5 

är skrivet av Sara Brännström,  

som är en av de nya ledamöterna 

i Riks-Klippans styrelse. 

  

Dialogmöte i Mölndal 3 december  

 

 

På dialogmöten runt om i landet  

kan vi diskutera viktiga frågor.  

Alla medlemmar i FUB och Klippan är välkomna! 

Personer från förbundsstyrelsen, Riks-Klippans styrelse och 

förbundskansliet är med på dialogmötet. 

  

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 bli fem LSS-dagar under året: 

28 januari i Stockholm  

11 mars i Skövde 

2 september i Umeå  

7 oktober i Östersund 

25 november i Malmö 

Hoppas ni kan vara med på någon av dagarna! 

Läs mer om FUB:s arbete för LSS på www.fub.se/LSS.  

Det kan vara svårt, så se till att ni kan prata om LSS  

tillsammans med handledare eller andra från FUB-föreningen. 

http://www.fub.se/LSS


 

3 
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Rädda LSS-manifestationer den 3 december 2016! 

 

 

 

Var med och tala om att LSS behöver stärkas.  

FUB och många andra organisationer  

gör manifestationen "Assistans är frihet! Rädda LSS!".  

Varför? För att regeringen vill utveckla LSS,  

men genom att spara på en del av LSS,  

den personliga assistansen. 

Men vi vill att hela LSS ska stärkas  

för att personer med utvecklingsstörning ska bli starkare.  

Vad betyder stärka LSS? Några exempel:  

- Vad som är goda levnadsvillkor kan bara jag själv bestämma 

- Jag vill få behålla LSS-insatser så länge jag behöver dem 

- Se till att LSS-personal ha bra utbildning 

- Ledsagarservice och kontaktperson vid behov  

– även för dem som bor i bostad enligt LSS 

- Ledsagarservice – en viktig förutsättning  

för att kunna delta aktivt i samhället 

- Kontaktperson vid behov: domstolen ska inte bestämma  

vem jag umgås med 

- Inför boendestöd enligt LSS 

 

Var med på en manifestation nära dig. Sök efter Facebook-gruppen 

"Assistans är frihet! Rädda LSS!" och se alla över 20 platser. Länk: 

www.facebook.com/groups/1043151435804553/events/ 

FUB:s lokalföreningar och länsförbund har fått mer information  

om manifestationen, så de kan hjälpa er!  
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Vet ni att ni har en fadder i Riks-Klippans styrelse?  
En hälsning från Markus Petersson 

Vi som sitter i Riks-Klippan är Faddrar 

till Klippan-sektionerna runt om i landet. 

Det innebär att ni kan kontakta oss 

för att få information om vad som händer 

på riksplan i FUB 

Vi är också intresserade av vad som händer 

i era Klippan-sektioner. 

Vad ska vi jobba med? 

Det är också viktigt att vi får reda på 

vad ni vill att vi i Riks-Klippan ska jobba med. 

Även om mycket bestäms på Riksstämman 

så kan viktiga saker som vi borde jobba med 

komma fram mellan våra stämmor 

och som inte kan vänta tills nästa stämma. 

Det är om sådana saker ni kan höra av er 

till era Faddrar i Riks-Klippan. 

Vi kan besöka er 

Vi kan komma på besöka hos er 

Om ni önskar så kan vi komma till er på ett besök.  

Det kostar inget för er lokala sektion. 

De kostnaderna står Riksförbundet för. 

När ni vill boka ett möte med oss, 

så ska ni först kontakta Conny Bergqvist,  

på Riksförbundets kansli. 

Han tar sedan kontakt med rätt Fadder. 

Conny når ni på telefonnummer: 08-508 866 37 

Vill ni hellre skicka e-post går det bra. 

Connys epost-adress: conny.bergqvist@fub.se 

Vi i Riks-Klippan ser fram mot 

att höra av er och att få träffa er! 

Markus Petersson 

Riks-Klippans styrelse 
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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 olika saker. 

 Vill ni i Klippan-sektionen också heta Inre Ringen?! 

 Om ni också vill heta Inre Ringen, gör så här:  

Kalla er för ”Inre Ringen Orten”,  

till exempel ”Inre Ringen Västerås”.  

Välj inte ”Inre Västerås-ringen”  

eller något liknande som kan vara förvirrande.  

Använd inte Sverige i namnet.  

Det är bara riksorganisationen som heter Inre Ringen Sverige. 

  

Påminnelse om utvärdering 

 

När ni fick protokollet från Klippans riksstämma för en tid sedan,  

så fick ni också några utvärderingsfrågor.  

Hoppas ni har svarat! 

 

 

 

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 

diskchef392@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

