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Verksamhetsberättelse för FUB Varberg 2016 
 

Medlemmar Antalet medlemmar var vid årets slut, 191 st. Under året har 
1 st. ny medlem registrerats. 

 Medlemsavgiften har varit 250 kr för huvudmedlem och 75 kr 
för familjemedlemmar.  

 

Möten  Styrelsemöten har hållits 9 gånger under året. 

  Årsmötet hölls den 8 mars på FUB gården. 

 

Styrelsen Efter årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning: 

  Ordförande:  Kai Hietikko  

  V. ordförande: Lennart Nilsson 

  Sekreterare: Alternerande 

  Kassör:  Håkan Stener 

  Ledamöter:  Carina Östensson 

    Håkan Palmén 

    Anna Gustavsson 

    Magnus Larsson 

Suppleanter: Sven-Olof Svenheden 

Anette Strandberg 

Linda Larsson 

Yvonne Hallström 

Ann-Christine Svensson 

Käthe Wiman  

Revision  Revisorer:  Ann-Sofie Borglund 

    Marie-Louise Halldén 

  Revisorsuppleant: Margareta Hellsborn 
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Valberedning Håkan Stener och Anna Gustavsson. 

 

Repr. i Länsförbundet Håkan Palmén och Lennart Nilsson. 

 

Ombud till Sven-Olof Svenheden, Anette Strandberg, Berit Svenson, 
Länsförbundsstämma Anna Gustafsson, Håkan Stener och Magnus Larsson 

 

Kommunala  Under året har Sven-Olof Svenheden 
Handikapprådets representerat FUB i KHRR. Linda Larsson har varit 
Referensgrupp  suppleant. 
(KHRR) 

 

 

Verksamhet 

26 juni Midsommarfirande med traditionsenlig dans kring 
midsommarstången. Gösta Gigolos stod för musiken. 

13 augusti Pridefestival. 

2 september MC-åkning. 

13 december Luciafirande enligt FUB-tradition. Servering av gröt och 
skinksmörgås samt underhållning av Varbergs Lucia med 
tärnor. 

 

 

KHR/KHRR/Samrådsgruppen 

KHR leds av socialnämndens ordf. Erland Linjer och har haft 4 sammanträden under 
året. KHR (Kommunala handikapprådet) består av politiker och representanter från 
KHRR (Kommunala handikapprådets referensgrupp). Socialchefen ingår i gruppen. 
KHRR väljer representanter, som ska ingå i KHR.  

Sven-Olof Svenheden har representerat KHRR.  

Frågor som avhandlats är: 

  ledsagning, handikappkonsulent, bemötandeguide, 

  anhörigstöd, olika former av tillgänglighet, fritidsaktiviteter, handikappbadet,  

  hörselteknisk utrustning i publika lokaler,  

  samverkan inom regionen, 

  färdtjänst med mera. 

Samrådsgruppen leds av socialchefen och har haft 5 sammanträden under året. 
Gruppen består av 4 representanter från pensionärsorganisationerna och 3 
representanter från KHRR.  
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Sven-Olof Svenheden, vald av KHRR, har ingått i gruppen.  

Frågor som behandlats är: 

 personalbehörighet inom omsorgen, 

 habiliteringsersättning,  

 konkurrensutsättning av daglig verksamhet,  

 syn- och hörselfrågor med mera. 

KHRR består av representanter från 23 handikapporganisationer och har haft 6 
möten under året.  

FUB har representerats av Sven-Olof Svenheden och Linda Larsson.  

KHRR har förberett och lyft fram frågor till KHR. De ärenden vi behandlat finns i stort 
sett under redogörelsen för KHR:s verksamhet. 

 

FUB Varberg Unga 

Under de senaste åren har några favoritaktiviteter identifierats och de har vi 
genomfört även i år. Det gäller:  

 Simhallen vid två tillfällen med äventyrsbana, korv med bröd och massa bad 
och lek. 

 Mora Träsk i Rotundan med sång, dans och skratt. 

Nytt för i år var teaterbesök. Vi tittade på Mamma Mu på Fästningen och sedan 
samlades vi hemma hos familjen Larsson för en gemensam grillkväll. Vi hade tur 
med vädret och det blev en hellyckad eftermiddag och kväll för både barn och vuxna.  

Det planerade biobesöket från förra årets önskelista har också genomförts. Vi 
träffades en lördag förmiddag och hade hela biografen för oss själva. Mycket 
uppskattat – särskilt av de familjer som tidigare inte vågat sig på denna aktivitet.  

Det har tillkommit en familj som medlemmar i FUB med tillhörighet till FUB Varberg 
Unga.  

 

Fantastiska Underhållningsbandet/ Klippan Varberg         

Klippan Varberg bildades våren 2016. Anette Strandberg har under lång tid arbetat 
för att få en Klippansektion till stånd.  Äntligen, tycker Anette som valdes till ordf. i 
interimsstyrelsen. Innehållet i sektionen byggs till stor del på Fantastiska 
Underhållnings Bandets verksamhet.   

Klippan erbjuder föredrag och musikframträdande riktat mot företag, skolor etc. 
Handledare är tills vidare Calle Karlsson som hjälper till att förverkliga 
medlemmarnas idéer. 
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Under våren gjordes framträdanden inför publik vid ett flertal tillfällen. Huvudsyftet 
denna gång var att samla in pengar till SOS barnbyar. Som final gjordes en 
välgörenhetskonsert med Cecilia Vennersten och Linda K Johbarn som gästartister. 
Insamlingen lyckades få in 23 235kr! 

Under sommaren har bandet medverkat i:  

 Företagssammanhang,  

 Allsången i Socitétsparken  

 Pride festivalen   

Alltid med en hänförd och entusiastisk publik.  

Höstterminen för bandet är sponsrad av ICA Kvantum och Sparbanksstiftelsen. 
Verksamheten är öppen och kostnadsfri.  

Under hösten träffades man 9 gånger och avslutade året med julkonsert som grädde 
på moset den 6:e dec. i Varbergs fantastiska teater. 

Insamlingen till SOS barnbyar fortsatte under hösten med bl.a. en auktion på de 
tavlor som gjordes på vårens event.  Resultatet med insamlingen blev under året 
totalt c:a 40 000kr. 
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Vi besökte även KIX i Halmstad som vill ha ett samarbete under 2017. 

Peter Ingemarsson, Lisa Larsson, Ingrid Sjölin och Karin Stener från sektionen har 
medverkat i Glada Hudiks träningsläger i Portugal i september och kom hem med 
nya nyttiga och spännande erfarenheter. 

Fantastiska Underhållnings Bandet har medverkat vid Äppeldagarna på biblioteket 
Komedianten i Varberg, till publikens stora förtjusning. 

Under året har det blivit 18 sammankomster och 4 protokollförda möten + ett 
10 tal offentliga uppträdanden. 

Gänget har ständigt nya saker på gång. Våren -17 skissas bl.a. på ett filmprojekt som 
initieras av Alexander.  

Vi ser med spänning fram emot vidare äventyr med Klippan Varberg. 

https://www.facebook.com/FUBandet43275 

 

FUB-gården 

FUB-gården har under 2016 varit flitigt utnyttjad och har haft verksamhet vid 252 
tillfällen under året. Daglig verksamhet samt Särskolorna har haft fasta 
verksamhetsdagar. 

 

FUB-gårdsgruppen 

Gruppen består av representanter från Särskolorna, Dagcenter och FUB. Gruppen 
har träffats löpande under året. FUB representeras av Lennart Nilsson och Sven-Olof 
Svenheden. 

 

Föräldrarådgivare 

På årsmötet 2016 framkom det ett önskemål om att starta en Face Book grupp för 
föräldrar till äldre funktionshindrade. Gruppen finns nu tillgänglig för alla. 

Jag har haft informationsmöten för föräldrar/Gode män som ingår i 
Facebookgruppen. 

Många av mina uppdrag består av att: 

 Coacha och handleda rätt för att hitta 
lagtexter inom LSS och SOL. 

 Läsa igenom IVO anmälningar 

 Förtydligande av Godmanskapet  

 Klargöra de olika delarna i Godmanskapet 
samt vad det innebär 

Viktigt är att belysa HBTQ frågan inom FUB, 
samtliga gruppbostäder blev kontaktade inför 
Pridefestivalen i Varberg.  

https://www.facebook.com/FUBandet43275
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Pridefestivalen 

En nyhet för 2016 är att vi deltog i Pridefestivalen 13/8 i Varberg. Föräldrarådgivare 
Eva deltog på informationsmöten inför festivalen och där träffade hon andra ideellt 
arbetande föreningar från Varbergs kommun. 

Inför festivalen sammanställdes quiz frågor inom vårt område. Det var cirka 90 
personer som deltog i tävlingen. 

Ny Pridebanderoll finns nu som kan användas vid olika sammanhang. 

 

 

MC-åkningen 

Den årliga MC-åkningen hölls den 2/9 2016. Boka redan in den 3/9 2017 för nästa 
åkning. 

 

10 fina ekipage med sidovagn kom till FUB-gården där många förväntansfulla hade 
samlats. 
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Det blev många rundor och de som ville fick åka flera gånger. Detta är en populär 
aktivitet som vi hoppas fler kommer till. MC-ägarna gör detta helt ideellt och alla åker 
gratis. 

 

Luciafirandet 

Det traditionella Luciafirandet anordnades på Träslövsgården den 13/12. 

85 anmälda blev cirka 100 personer när alla samlats. Efter Luciafölje och grötkalas 
bjöds det flitigt upp till dans. Tack DJ Torsten. 

 

Styrelsen vill sända ett särskilt tack till vår föräldrarådgivare, ledare av FUB 
Varberg Unga, samt ledare för musikteatern för det fina arbete de lägger ner i 
sina respektive grupper! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen behöver Dig som har idéer, kraft och tid. Har Du intresse för olika 
frågor, aktiviteter mm. Vi behöver Ditt/Ert engagemang i både stort som smått! 
Hör gärna av Dig/Er till föreningen med tankar och funderingar.  

Tel. 0340-62 04 20 eller e-post fubvarberg@telia.com. 

 

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM 

LÄMNAT GÅVOR OCH BIDRAG 

ELLER PÅ ANNAT SÄTT HJÄLPT 

TILL MED OLIKA ARRANGEMANG 

UNDER 2016! 

mailto:fubvarberg@telia.com
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Styrelsen för FUB Varberg 

 

Varberg 2017 -     - 

 

 

 

 

Kai Hietikko, ordförande   Lennart Nilsson, vice ordförande 

  

 

 

 

Håkan Stener, kassör   Carina Östensson, ledamot 

  

 

 

 

Anna Gustavsson, ledamot  Håkan Palmén, ledamot 

 

 

 

 

Magnus Larsson, ledamot 


