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Seminariedagar 
Den 22 och 23 oktober 2016 inbjuder FUB Västra Götaland och Studieförbundet 

Vuxenskolan till seminariehelg på Vann Spa Hotell och Konferens http://www.vann.se/ 
 

Seminariehelgen är gemensam för alla FUB:are. 
 

Här följer en presentation av de föreläsare som hittills är klara för seminariedagarna:  

 
 

 
 

 

 
 

Från RiksFUB kommer ordförande Thomas Jansson och 
kanslichef Maria Sundström. 

 
Regeringens utredningar utmanar FUB. 

 
 

 
 

Désirée Pethrus har utsetts av regeringen som särskild 
utredare för att se över assistansersättningen i 

socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och 
service (LSS).  

 

 
 

 

Helena Molker Lovén, som är pedagog på DART – 

kommunikations- och dataresurscenter för personer med 
funktionsnedsättning i Göteborg, kommer att prata om 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK).  

 
 

 

Helena Harrysson kommer att prata om  
samtalen mellan föräldrar/anhöriga och myndigheter 

 Eric Löwenthal avslutar helgen med sin föreställning 
”Fadern, sonen och Försäkringskassan”. 
Läs mer om Eric Löwenthal i höstens nummer av  

FUB-Rapport. 

 

  

http://www.vann.se/


2 

Seminariet startar lördag den 22 oktober med lunch kl 12.00 

På lördag em/kväll har vi fri tillgång till Spa avdelningen med två 

utomhuspoler. 

Avslut söndag 23 oktober ca 16.00 

Vi kommer att uppdatera Seminarieprogrammet allt efter som, håll utkik på 

hemsidan www.vg.fub.se. 

 

Kostnad: FUB medlemmar 1.000 kr/person i dubbelrum. (Tillägg enkelrum 
400:-) 

FUB medlemmar med egen utvecklingsstörning pris 600:-/person. (Tillägg 
enkelrum 400:-) 

För deltagande en dag är kostnaden 400:-/dag. 
 

Familjepris 2 vuxna och ett barn under 14 år i boende i samma rum 2.000:-
/familj. 

Familjepris 1 vuxen och ett barn under 14 år 1.000:-/familj.  
För barn mellan 14 och 18 år med boende i samma rum som föräldrar blir 

kostnaden 500:-/barn. 

 
Även du som inte är medlem är hjärtligt välkommen. 

Kostnaden är då 3.000 kr för hela helgen eller 1.200 kr för en dag.  
Ännu bättre är att BLI MEDLEM I FUB! (www.fub.se)  

 
 

 
 

Anmälan  Mejl: vgregion@sv.se 
Post: SV VG Junogatan 3, 451 42 Uddevalla 

Telefon: 0522-65 33 33 
Sista anmälningsdag är 15 september.  

Ange namn, adress, telefonnummer samt mejladress.  
Anmälan är bindande men kan överlåtas till någon annan.  

 

Upplysningar om seminariet FUB Västra Götaland tel. 070-378 97 79  
Kursledning Lillemor Holgersson, Annika E Andersson, Carina Pettersson, 

May-Louise Överås 

 

 

 

 

Barnpassning. 

Vi tar hand om 

barnen när du är på 

föreläsning. 

http://www.vg.fub.se/
http://www.fub.se/

