
                                                                         

 Seminariedagar 

Den 21 och 22 oktober 2017 inbjuder FUB Västra Götaland och Studieförbundet 

Vuxenskolan till Seminariehelg på Vann Spa och Konferens.  

http://www.vann.se 

Seminariehelgen är gemensam för alla FUB:are. 

 

 "Hjärnan måste få ha roligt också".                                                       

Föreläsare Ann Sörbo rehabiliteringsläkare och konsultläkare på 

Rehabcenter Treklöverhemmet. Ann berättar om hur naturen, kulturen 

och miljön kan påverka lusten till och effekten av neurologisk 

rehabilitering. 

"Västra Götalandsregionens arbete med att skapa en likvärdig vård                                                

för alla medborgare" 

Föreläsare Förvaltningschefen Mikael Forslund som ansvarar för all verksamhet inom 

Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen. 

 

Träning på ett roligt sätt. "Zumba" med Goa gänget från Lysekil 

 

 

  "Om respekt och att sätta gränser."                                                              

Föreläsare Mia Bobzow från Forum Skill. Denna föreläsning är anpassad för 

FUB medlemmar med funktionsnedsättning. 

 

"Skola - inför skolstart. Rättigheter, möjligheter"                                    

Föreläsare Zarah Melander Riksförbundet FUB, Barbro Berger och Erica 

Olsson  

 



 

Seminariehelgen startar lördagen den 21 oktober med incheckning mellan 10.00 till 11.15. 

Lunch serveras från klockan 11.30. 

Programmet startar 12.30. 

På lördagen har vi tillgång till Spa avdelningen mellan 16-00 till 18.00. 

Vi avslutar seminariehelgen söndag den 22 oktober ca klockan 16.00. 

Färdigt program kommer att finns på vår hemsida. http://www.fub.se/lan/fub-vastra-

gotalands-lan  

Kostnad: För FUB medlemmar 1000kr/person i dubbelrum. Tillägg enkelrum 400kr 

För deltagare endast dagtid är kostnaden 400Kr/dag. 

Familjepris 2 vuxna och ett barn under 14 år boende i samma rum 2000kr/familj. 

Familjepris 1 vuxen och ett barn under 14 år 1000kr/famlij. För barn/ungdom mellan 14 och 

18 år med boende i samma rum som föräldrar blir kostnaden 5 00kr/barn. 

 

Även du som inte är medlem i är välkommen. 

Kostnaden är då 3000kr för hela helgen eller 1200kr för en dag. 

Ännu bättre är att bli medlem (www.fub.se)                                 

 

Anmälan      e-post vgregion@sv.se 

  post SV VG Junogatan 3 45142 Uddevalla 

  Telefon 0522-653333 

Sista anmälningsdag är 30 september. 

Ange namn adress telefonnummer samt e-post adress vid anmälan. 

Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan. 

Tänk på allergiker använd därför inte parfym eller rakvatten med stark doft. 

 

Barnpassning. Vi tar hand om barnen när du är på föreläsning. 

 

Upplysningar om seminariehelgen FUB Västra Götaland tel 0703789779. 

Kursledning May-Louise Överås, Carina Pettersson samt Lillemor Holgersson. 


