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  *Beslutade vid förbundsstyrelsemötet 9/2012, §140 
 

       

Riktlinjer för medlemsrådgivarnas verksamhet* 
 

Med medlemsrådgivare avses här FUB-medlemmar som påtar sig ett särskilt uppdrag som 

medlemsrådgivare för att hjälpa och stödja övriga FUB-medlemmar.  

 

 

1. Uppgifter och skyldigheter för medlemsrådgivarna 

Medlemsrådgivarna ska efter förmåga och om tid och möjlighet finns, vara beredda att 

utföra följande uppgifter: 

 

a. Medlemsrådgivarna ger i första hand rådgivning och vägledning till FUB:s 

medlemmar - känslomässigt stöd, coach inför/vid myndighetskontakter och 

nätverksbygge. 

 

b. Medlemsrådgivarna ska ha genomgått av riksförbundet anordnad 

grundutbildning. 

 

c. Medlemsrådgivarna ska delta i de obligatoriska fortbildningar som anordnas av 

riksförbundet. 

 

d. Medlemsrådgivarna medverkar vid behov i länsförbundens och 

Klippanorganisationens utbildningar. 

 

e. Medlemsrådgivarna ska vid behov samverka med rättsombuden  

 

f. Medlemsrådgivarna ska på begäran kunna uppvisa en av riksförbundet utställd 

legitimation som visar att vederbörande är medlemsrådgivarna för 

riksförbundet. 

 

g. Medlemsrådgivarna ska varje år lämna en årsredovisning till kommittén för 

medlemsstöd. 

 

h. Medlemsrådgivarna ska ta del av informationen som ges till 

medlemsrådgivarna via FUB:s intranät och bör även aktivt delta i 

diskussionsforumet. 

 

i. Medlemsrådgivarna ska samverka med anhörigkonsulenterna. 

 

j. Medlemsrådgivarna ska starta/driva nätverk. 

 

k. Medlemsrådgivarna ska iaktta tystnadsplikt i enskilda ärenden. 

 

l. Medlemsrådgivarna ska ha officiella kontaktuppgifter. 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

2. Medlemsrådgivarnas ställning och organisation 

 

a. Medlemsrådgivarna är direkt underställda riksförbundet för barn, ungdomar 

och vuxna med utvecklingsstörning; 

 

b. Kommittén för medlemsstöd ansvarar för att utarbeta förslag till riktlinjer och 

bestämmelser för medlemsrådgivarnas verksamhet.  

 

c. Kommittén för medlemsstöd består av en förbundsjurist, en ombudsman och 

tre ledamöter (varav minst en FS-ledamot) utsedda av förbundsstyrelsen. 

 

d. Förbundsstyrelsen fattar beslut om medlemsrådgivarna verksamhet utifrån 

kommitténs för medlemsstöd underlag. 

 

 

 

3. Medlemsrådgivarnas rättigheter 

 

a. Medlemsrådgivarna har rätt till ersättning för omkostnader föranledda av 

uppdraget. Ersättningen ges årligen med ett fast belopp efter det att en 

årsredovisning av uppdrag kommit in till riksförbundet.  

 

b. Medlemsrådgivare kan även medges ytterligare ersättning för exempelvis 

reskostnader, förlorad arbetsinkomst eller inköp av litteratur, om utgifterna i 

förväg godkänts av riksförbundet. 

 

c. Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsnivåer för medlemsrådgivarnas 

verksamhet. 

 

d. Ombudsmännen ska med prioritet ge stöd till medlemsrådgivarna i deras 

verksamhet. 

 


