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Kallelse och Inbjudan  

Välkommen till FUB-föreningens 

 

Årsmöte  

Lördagen den 8:e mars 2014 kl. 13.00  

på restaurang Guvernören, Brunnsgatan 2, Jönköping 

 
Program: 

En härlig lunchbuffé serveras kl. 13:00 

Smör, bröd, dryck och sallad. 

Kyckling, Lax och Marinerat Kött med tillbehör 

Kaffe och minipannacotta 

Kostnaden för dig som medlem är endast 100: - kronor 

Betalas vid entrén och anmälan är bindande. 

 

Delaktighetsmodellen 

Hans och Malin kommer tillsammans med Fyrklöverns Arbetsgrupp berätta om 

delaktighetsmodellen. 

 

Årsmötesförhandlingar 

Eftermiddagen avslutas med årsmötesförhandlingar som leds av Ann-Marie Nilsson. 

Förhandlingarna beräknas vara färdiga vid 16.00. 

 

 Anmälan 

Du anmäler dig till lunchen senast den 3:e mars 

Ring eller maila till FUB-Gården 

Tel: 036-13 59 42 

Mail: martin.johansson@jonkoping.fub.se 

 

Känn dig varmt välkommen till vår årsmötesfest! 

Styrelsen FUB-föreningen i Jönköping 
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Jönköpings Länsförbund FUB 

Inbjudan och intresseanmälan till länsförbundets 
sommargårdsverksamhet vid Talldungen, Haverdal 2014. 
 
Länsförbundet FUB ordnar även i år särskilt tillrättalagd lägervistelse för ungdomar och vuxna 

personer med utvecklingsstörning vid sommargården Talldungen i Haverdalsstrand utanför Halmstad. 

För de praktiska arrangemangen ansvarar länsförbundets styrelse och de tre arbetsgrupper som 

styrelsen tillsatt. 

 
Vistelseperioder. 
Vistelsen vid Talldungen sommaren 2014 omfattar 5 stycken 1 eller 2-veckors perioder. Vi kan 

erbjuda deltagande under följande perioder: 

 
1:a perioden vecka  25-26      16/6-29/6  

2:a      :     :       27-28    30/6-13/7 

3:e      :     :       29-30   14/7-27/7 
4:e      :                :       31         28/7-3/8   OBS 1 vevka 

 

 
Under varje period bereds plats för 16 – 20 gäster.  
Blir intresset för lågt kan sista perioden tas bort. (V31) 

 

Avgifter 2014: 
Egenavgiften för 1 veckas vistelse är fastställd till 3900 kronor per deltagare, för 2 veckors vistelse är 
egenavgiften 7500 kronor per deltagare. 

 

Deltagare kan söka lägerbidrag som en LSS-insats hos respektive kommun.  Skicka 

gärna in bifogad ansökningsblankett till din LSS-handläggare.  

För medföljande assistent gäller samma avgift. Bidrag kan också sökas från andra 

fonder eller bidragsgivare. 

 
Resor till och från Haverdal: 
Varje deltagare ansvarar för sin egen resa och vi rekommenderar samåkning med exempelvis riks-

färdtjänst eller annan transport.  

 

Vi välkomnar din intresseanmälan senast 21/3-2014, skickas till:  

Agneta Lindberg   Fasanvägen 5    574 50  EKENÄSSJÖN  

     

Frågor rörande sommargårdsverksamheten: ring eller maila till: 
Agneta Lindberg.      070-603 89 93    agnetalindberg62@hotmail.com  

Peter Karkvist.          070-55 154 15     peter.karlkvist@gmail.com  

 
Bekräftelse skickas ut under vecka 14. Anmälan är bindande efter du har fått din bekräftelse. 

Blir du sjuk, kräver vi läkarintyg och en avgift på 300:- tas ut som en avbeställningsavgift. 

 

Arrangör 
Länsförbundet FUB i Jönköpings län 
(Ansökan kan laddas ned på www.fubjonkoping.org eller hämtas på FUB-Gården) 

 

Observera att för sommaren 2014 gäller: 
Ankomst: måndag 15.00 (inte tidigare) 
Avresa: söndag 13.00 (efter lunch) 
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Information från kansliet 
 

Från och med den 7 januari är kansliet bemannat från 

09.00-15-00 alla dagar i veckan. FUB-föreningen har 

anställt Ingela Pettersson som huvudsakligen kommer 

att ha hand om administrativa kansliuppgifter. Ingela 

som har haft praktikplats under hösten har nu fått en 

halvårsanställning. FUB hälsar Ingela varmt 

välkommen in i verksamheten. 

 Vi har också fått en ny hemsida och nya mailadresser. 

Adressen till hemsidan är den samma som förut 

www.fubjonkoping.org. De nya mailadresserna är 

följande: martin.johansson@jonkoping.fub.se  

(Övergripande ansvar över all verksamhet) 

erika.larsson@fub.se (Fritidshemmet) 

angelika.hallberg@fub.se (Resor & läger) 

 (Ingela Pettersson) 

Föreningsmöten i FUB Jönköping våren 2014 

 

Datum:  3 februari  
Tid: 18.30-20.30 
Plats: FUB-gården 
Tema:         Daglig verksamhet 
 
 
 
Datum: 7 april 
Tid: 18.30-20.30 
Plats: Pingst Kyrkan  
Tema:         Uppträdande (mer info kommer under våren) 
 
 
Datum:  5 maj 
Tid: 18.30-20.30 
Plats: FUB-gården 
Tema: Hälsa och friskvård 
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Medlemsrådgivare 
 
Medlemsrådgivare finns till för alla medlemmar. För medlemmar med 
utvecklingsstörning, för anhöriga och för övriga. 
 
 
Medlemsrådgivarna ska försöka ge dig råd och stöd och svara på dina frågor. 

Du kan till exempel få veta vad FUB gör där du bor.  

Du kan få hjälp att kontakta myndigheter som kommunen, landstinget eller 
försäkringskassan. 

Du kan få prata om det som är jobbigt och känna att det finns någon som lyssnar. 

Medlemsrådgivare väljs av FUB och har tystnadsplikt. 

Det kostar ingenting att få hjälp av FUB:s medlemsrådgivare. 

Vi har två medlemsrådgivare i FUB Jönköping: 

Gunilla Bunnvik  
073-815 30 20 

nilla.bunnvik@gmail.com 

Gunilla intresserar sig särskilt för barn, föräldra- och skolfrågor.  

Malin Waldemarsson 
0707-872992 

malinwaldemarsson@live.se 

Malin intresserar sig särskilt för frågor som handlar om vuxnas rätt att få ett gott liv. Det 

kan handla om boende, fritid, arbete eller daglig verksamhet, stöd, och bemötandefrågor. 
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Rättsombud 

Rättsombudet hjälper FUB:s medlemmar med frågor om lagar och rättigheter. 

Det kan gälla till exempel din rätt till bostad, personlig assistans, ledsagare eller daglig 
verksamhet. 

Rättsombudet kan hjälpa till med att skriva brev och överklaganden. 

De kan också vara med på möten och i domstolen. 

Rättsombudet väljs av FUB och har tystnadsplikt. 

Det kostar ingenting att få hjälp av FUB:s rättsombud. 

Rättsombud i FUB Jönköping: 

Lennart Tehage 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 070-312 40 98 

Mail: lennart.tehage@fub.se 
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Hemmavinsten är enkelt - 
för alla. 
 
Allt kring Hemmavinsten är enkelt. Både för dig som lottköpare och för föreningar som säljer lotten. För 

dina satsade pengar kan du räkna med max utdelning till förening och vinstpott. Det var det viktigaste för 

oss när lotten växte fram.  

 

Och man vill ju ha bästa chansen att vinna stort. Eller hur? 

 En lott kostar 100 kr/månaden. 

 Du behåller dina lottnummer varje månad. 

 Vi presenterar två vinnare per månad, andra och sista fredagen. 

 Potten består av 42 kr per såld lott. Föreningen får ersättning i form av en stege. Från 34 kr upp till 

42 kr per lott och månad beroende på lottantal. Över 201 sålda lotter ger föreningen 42 kronor per lott. 

 Dessutom går 1 kr till Klubbvinsten och den förening som sålt den vinnande lotten. 

 Vinstsumman bestäms av hur många lotter som sålts vid dragningstillfället. 

 Vinnaren presenteras kl 14 aktuella fredagar i form av nyhetsbrev och uppdatering hemsida. 

 För dig som inte alltid har tillgång till data, så publicerar vi vinnarna i Jönköpings Posten på lördagen 

efter dragning. 

 Varje månad lottar vi också ut extravinster i Sportvinsten, Resevinsten mm 

 Du betalar din lott löpande genom autogiro. 

 Du säger upp din lott lika enkelt som när du beställde. Maila oss så gör vi den ändring du ber om 

omgående. 

Nu kan både du och föreningen låta Hemmavinsten sköta resten. 

 

BUSENKELT ATT KOMMA MED 
Dessa steg måste du göra innan du och dina lotter är aktiverade i lotteriet. 

1. Kontakta din favoritförening eller oss på Hemmavinsten för en beställningsblankett.  

2. Skriv ut blanketten. 

3. Bestäm sedan vilken eller vilka föreningar du vill stödja 

4. Bestäm antal lotter. 

5. Kolla din mejl. Bekräftelsen får du via din epost. 

6. Håll tummarna att det är du som vinner nästa gång. Chansen är mycket god!  

 

 

 

 



  

 

 


