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Protokoll för Klippans Riksstämman 23-24 Maj 2013 
 

Närvarande:  
26 ombud  
Övriga deltagande  
Riks-Klippans styrelse  
Handledare  
Representanter för valberedningen  
och stadgekommittén  

 

Kanslipersonal 
 
Rikstämman inleddes med en  
presentation av FUB och Klippans 
nya webbsida. Jesper Tottie och 
Victoria Sjöström höll i presentationen. 
 

 

 
 
1. Riksstämman öppnas 
 
2. Kallelsen har skickats ut i tid. 
 
3. Regler för Riksstämman lästes upp. 
 
4. Alla ombud blev uppropade. 
 
5. Dagordningen godkändes. 
 
6. Ordförande för Riksstämman 
Lennart Bäck valdes till ordförande för Riksstämman. 
 
Vice ordförande för Riksstämman 
Gunilla Karlsson valdes till vice ordförande för Riksstämman. 
 
Sekreterare på Riksstämman 
Krister Ekberg och Kitte Arvidsson valdes till sekreterare. 
 
Bisittare på Riksstämman 
Eva Stjernholm valdes till bisittare . 
 
Justerare av protokollet 
Göran Andersson och Christer Andersson valdes till att justera 
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och godkänna protokollet. 
 
 
Rösträknare 
Krister Hälleberg, Anneli Johansson och Josephine Guilette 
valdes till rösträknare. 
 
Redaktionsutskott 
En person i Klippans styrelse och Conny Bergquist 
valdes till att vara med i redaktionsutskottet, 
som ger förslag på uttalanden från Riksstämman. 
 
7. Verksamhetsberättelserna från 2010, 2011 och 2012 godkändes. 
 
 
8. Val av ny styrelse  
Val av ordförande 
Riksstämman valde Anders Petersson (Falun) som ordförande i tre år. 
 
Valberedningens föreslag: 
Jan Pettersson (Eskilstuna) Övriga förslag från Riksstämman: Anna Niklasson 
(Lidköping), Anders Petersson (Falun) 
 
Val av vice ordförande 
Riksstämman valde Anna Niklasson (Lidköping) till vice ordförande. 
 
Valberedningens förslag: Anna Niklasson (Lidköping). Övriga förslag från 
Riksstämman: Jan Pettersson, Anette Strandberg och Markus Petersson.  
 
Val av ledamöter 
Riksstämman valde Jan Pettersson (Eskilstuna), Stefan Bartsch(Stockholm), 
Per-Åke Berglund (Gävleborg), Marcus Pettersson (Helsingborg), Gunilla 
Karlsson (Falkenberg) till ledamöter.  
Valberedningens förslag: Jan Petersson, Åke Berglund (Söderhamn), Stefan 
Bartsch (Stockholm), Markus Petersson (Helsingborg), Anette Strandberg 
(Varberg), Övriga förslag från Riksstämman: Gunilla Karlsson (Falkenberg), 
Angelica Mörner (Motala), Anna Wändersjö (Kalmar), Lennart Bäck 
(Stockholm).  
 
Val till valberedning 
Riksstämman valde Matias Melin (sammankallande), Barbro Pihl, Fredrik 
Berndtsson, Annelie Johansson till att vara med i valberedningen. 
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9. Motioner till Riksstämman 2010.  
Riks-Klippans styrelse berättade vad den gjort med motioner från 2010.  
 
Dag två inleddes med att Annelie Sylvén-Troedsson  
från LSS-kommittén pratar om LSS. 
 
10. Motioner 2013. 
 
Motion nummer 1. 
Medlemmar med utvecklingsstörning ska bestämma i FUB 
Lena Virgin (Södra Roslagen) anser att det är svårt att förstå styrelsen svar.  
Markus Pettersson berättade mer för att det ska bli lättare förstå 
och sade att Riks-Klippans styrelse har ett bra samarbete med FUB:s 
förbundsstyrelse. 
Riksstämman sade nej till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 2 
Om kontaktperson. 
Riks-Klippan ska arbeta för rätt till kontaktperson. 
Riksstämman sade ja till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
 
Motion nummer 3 
Namnbyte  
Motionären yttrade sig. Han ville att Klippan ska byta namn till Inre ringen för 
man kan förväxla med en kommun i Skåne som heter Klippan. 
Riks-Klippans styrelse ville inte byta namn men ska utreda frågan. 
Riksstämman sade ja till Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 4 
Bankomater 
Riks-Klippan ska arbeta för att bankerna 
bygger en lägre och en högre bankomat, 
så att alla kan hämta ut pengar.  
Riksstämman sade ja till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 5 
Pantomater. 
Riks-Klippan ska arbeta för att pantomaterna blir tillgängliga för alla. 
Riksstämman sade ja till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 6 
Ersättning för omkostnader. 
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Riks-Klippan ska arbeta för att kommunerna betalar för personalen 
som följer med på restauranger.  
Riksstämman sade ja till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 7 och 9 
Återta LSS 
FUB och Riks-Klippan ska arbeta för 
förbättringar av LSS-lagen.  
 
Riksstämman sade ja till motionerna enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 8. 
Om personalens kompetens 
FUB och Riks-Klippan ska arbeta för att personalen 
får mer kunskap.  
Riksstämman sade ja till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 10 
Om nytt idé – och inspirationsmaterial. 
FUB och Riks-Klippan ska ta fram ett nytt material 
med idéer om hur Klippan kan arbeta.  
Riksstämman sade ja till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
Motion nummer 11.  
Om att öka informationen för att få ett lönearbete. 
Riks-Klippan ska ta kontakt med Arbetsförmedlingen  
för att informera och få veta vilka regler som gäller 
när man söker arbete.  
Riksstämman sade ja till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 12. 
Samhällsinformation på lättläst svenska. 
FUB och Riks-Klippan ska arbeta för 
att alla får lättläst information. 
 
Riksstämman sade ja till motionen enligt Riks-Klippans styrelses förslag. 
 
Motion nummer 13 
Handledarnas arvode 
FUB och Riks-Klippan ska arbeta för 
att handledarna får samma arvode i landet 
och utbildning. 
 
Riks-Klippans styrelse tycker att frågan är för stor 
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att arbeta med. 
Motionären menade att man ska  
börja arbeta med frågan för att få till 
det i framtiden. 
 
Riksstämman sade ja till motionen så som motionären ville. 
 
 
11. Verksamhetsplan för Riks-Klippan 
 
Återta LSS. 
Flera ombud tog upp att de vill ha en utbildning i LSS.  
 
Stefan Bartsch menar att LSS ska följas av kommunerna.  
Markus Petterson sade att alla tolkar lagen olika och det gör att  
det blir olika i kommunerna. Markus sade att 
Riks-Klippan ska göra allt för att återta LSS. 
 
Tillgänglighet 
Krister Ekberg informerade om att  
30 maj är det en aktion om tillgänglighet. 
Man ska samarbeta med andra föreningar som HSO och DHR. 
Stefan Bartsch menade att Riks-Klippans 
styrelse kan ta på sig att samverka. 
 
Arbete och daglig verksamhet. 
Många ombud menar att habiliteringsersättningen ska  
höjas. Mattias Melin från Jönköping sade att 
man gör ett vanligt jobb på daglig verksamhet  
och därför ska man få betalt.  
 
Samarbete Delaktighet 
Markus Petterson berättade om att  
Riks-Klippan och FUB:s förbundsstyrelse har  
ett bra samarbete.  
Anna Niklasson berättade om  
Delaktighetsmodellen som är en metod att samarbeta. 
 
Valet 2014 
Ombuden menade att lokalföreningarna ska  
träffa politiker. Mattias Melin tycket att det  
skulle vara en regel att träffa politiker. 
Man kan dela ut Klippan-broschyrer på torget.  
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Krister Ekberg påminde om att det i redan i höst är EU-val.  
 
Internationellt 
Jan Pettersson berättade att han är med  
i Nordiska samarbetsrådet. De träffar  
och diskuterar med våra nordiska grannar. 
 
Mattias Melin berättade om Rwanda projektet. 
Han hoppas att fler vill engagera sig i det.  
 
11. Forskning 
Judith Timoney talade om forskning i Stiftelsen Ala. 
 
 
12. Riksstämman avslutades 
 
Sekreterare    Ordförande   
 
 
 
Krister Ekberg   Lennart Bäck 
 
 
 
Kitte Arvidsson 
 
 
 
Vice ordförande 
 
 
 
Gunilla Karlsson  
 
Justerare 
 
 
Göran Andersson  
 
 
 
Christer Andersson 
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