
 
FUB Halmstad-Hylte. 

Verksamhetsberättelse för FUB Halmstad-Hylte för verksamhetsåret 2013. 

Enligt stadgarna är verksamhetsåret = kalenderår. Dock redovisas, av tradition, verksamheten 

från årsmöte till årsmöte. 

Medlemmar: Föreningen hade vid årsskiftet 2013/2014 163 medlemmar, varav 123 

huvudmedlemmar.  

Enligt fjolårets berättelse hade föreningen 183 medlemmar vid årsskiftet 2012-2013. 

Medlemsavgiften har varit 200,- för huvudmedlem och 55,- för familjemedlem 

Årsmöte hölls den 16 mars 2013 på Föreningshuset Husknuten. Redan i kallelsen framhölls att 

föreningen haft svårt att rekrytera nya funktionärer och att man övervägt sammanslagning 

med annan förening – alternativt nedläggning. 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande  Vakant (Uppgiften att leda styrelsens sammanträden har cirkulerat 

   mellan Bertil Bengtsson, PG Petersson, Ingvar Nilsson och Dan  

   Öjvind Gasstorp.) 

Ordinarie  Bertil Bengtsson (vald till 2015) 

   PG Petersson (vald till 2015) 

   Ingvar Nilsson (vald till 2014) 

   Seth Ljunggren (vald till 2014) 

   Kerstin Mårtensson (vald till 2014) 

   Ytterligare en ledamotsplats vakant. 

Suppleanter (på ett år) Kjell Bengtsson,  

   Hans-Erik Karlsson (som dock i oktober avsade sig uppdraget) 

   Dan Öjvind Gasstorp, 

   Seydi Simsek, 

  En suppleantplats vakant. 

Kassaförvaltare, extern Anita Karlsson. 

Styrelsen har sammanträtt den 8/5, 14/8, 3/9, 30/9 och 6/11 2013 samt den 14/1 och 3/2 

2014. Därutöver har hållits ett par icke protokollförda möten. 

Revisorer:  Evert Jansson, 

   Ulla Andersson. 

Revisorssuppleant: Owe Dammvik. 

Festkommitté: Kjell Bengtsson, 

   Kerstin Mårtensson, 

   Björn Eklund, 

   Seidy Simsek. 

Därutöver har Ingvar Nilsson aktivt deltagit i kommitténs arbete. 



Medlemsrådgivare: Vakant. 

Hemsidesansvarig: Owe Dammvik. 

Valberedning: Berit Kläpping, sammankallande, 

   Två vakanta platser. 

Kansliet finns i Föreningshuset Husknuten, Sperlingsg. 5, Halmstad. Det har sedan årsmötet 

mest stått obemannat. Sedan senhösten 2013 delar föreningen expeditionslokal med RBU. 

Aktiviteter: Traditionellt har midsommarfest hållits på Gården Ön och luciafest i Martin 

Luthers församlingshem. 

Gokart: I samarbetet med Gokart-Hallen har det under året varit möjligt att köra gokart  

(också med de fordon med dubbelkommando, som föreningen äger tillsammans med RBU)  

till reducerat pris. 

Kul med trav-projektet avslutades under 2012. Tyvärr visade det sig att betydande sociala 

avgifter var obetalda då projektet slutredovisades. 

Halmstad Arena Bad lockades många till då länsförbundet en dag i oktober bjöd på entrén. 

HGIF Tre Hjärtans aktiviteter ha FUB hjälpt till med att informera om. Seydi Simsek och  

PG Petersson deltog i informationsdag med Hallands Handikappidrottsförbund. 

Kortkurser på Katrinebergs folkhögskola har föreningen tre gånger under året hjälpt till med 

rekryteringen till. 

Klippansektionen Guldfiskarna har, uppstöttade av Eva-Lis Boman, haft en livlig verksamhet. 

Guldfiskars aktiva medverkan i samråd med kommunala organ och i ”brukarrevision” på 

gruppbostäder har uppskattats – och uppmärksammats i media. Representanter för 

Guldfiskarna har deltagit i aktiviteter utanför Halmstad/Hylte, till exempel i möten med Läns-

Klippan och i forskningsdagar i Skövde. 

Samråd med kommunerna och deras utförare: 

Brukarorganisationerna deltar minst fyra gånger om året i så kallat LSS-samråd med Socialför-

valtningen i Halmstad. Vid ett par av samråden deltar också politiker från Socialnämnden.  

FUB har under året företrätts av Bertil Bengtsson och PG Petersson. I något sammanträde 

deltog också Eva-Lis Boman, som företrädare för Guldfiskarna. 

Bertil Bengtsson och PG Petersson har företrätt FUB i LSS-samråd med Frösunda, Bertil 

Bengtsson med Carema (som under året bytte namn till Nytida). Båda företagen driver 

boenden. Vid de senaste samråden med Nytida har representanter för Guldfiskarna också 

deltagit. 

I samråd med Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen i Halmstad (som bland annat 

ansvarar för daglig verksamhet, gymnasie(sär)skola och vuxenutbildning som LärVux) har FUB 

representerats av Berit Kläpping, Bertil Bengtsson och Ingvar Nilsson. I extra samråd angående 

LärVux’ lokaler har också Dan Öjvind Gasstorp och företrädare för Guldfiskarna deltagit. 



Bertil Bengtsson, Ingvar Nilsson och Berit Kläpping har företrätt FUB i LSS-samråd med Orkidé, 

(ett systerföretag till Carema/Nytida), som driver daglig verksamhet. 

FUB har under året arbetat för utvecklat samråd med Barn- och Ungdomsförvaltningen i 

Halmstad, som bland annat ansvarar för förskola och grund(sär)skola. Dan Öjvind Gasstorp 

deltog i en konferens med ansvariga på Kärnhuset och grundsärskolerektorer. 

Ingvar Nilsson och Dan Öjvind Gasstorp har träffat företrädare för Kulturförvaltningens 

fritids(gårds)verksamhet i Halmstad angående projektet ”Självbestämmande, inkludering och 

hälsa” (som drivs med arvsfondsmedel av Fritidsforum) och med företrädare för biblioteken i 

Halmstad om samarbete kring information till barn, unga och deras anhöriga om vägar till 

läsupplevelser också för den som inte själv kan läsa på vanligt sätt. 

Representanter för FUB har deltagit i flera utbildningar och aktiviteter anordnade av kommun 

och region, till exempel: Inspirationsdag för läsombud, möten angående boende respektive 

sysselsättning, KHRs öppna möte på ungdomshuset Nolltrefem, konferensen ”Jag är unik” och 

föreläsning om funktionshinder i ett föränderligt samhälle. 

Representation: 

Kommunala handikapprådet (KHR): Börje Carlsson är vald att ingå i rådet under 

mandatperioden. 

FUB Hallands länsförbund: Bertil Bengtsson är ordinarie ledamot i länsförbundsstyrelsen. 

FUBs förbundsstämma: Björn Eklund deltog i förbundsstämman 2013. 

Projekt Teknik och stöd i gymnasiesärskolan: Bertil Bengtsson deltog i projektet till dess att 

det under året avvecklades. 

Projekt Lätt-läst: Ingvar Nilsson har deltagit i arbetet, i utbildning av läs-ombud med mera. 

Övrigt: 

Som framgått fanns det på årsmötet ingen som var beredd att ta på sig ordförandeskapet i 

föreningen och dessutom vakanser på ledamots- och suppleantsidan. I arbetet med 

”cirkulerande ordförandeskap” tog Hans-Erik Karlsson som sekreterare på sig ett stort arbete 

med att ändå få struktur på styrelsens arbete – fram till dess att han, på grund av nära 

anhörigs svåra sjukdom, tvingades lämna uppdraget. 

Mycket arbete har lagts ned på upprensning efter projektet Kul på trav – både för att reda ut 

ekonomin och att rent praktiskt ta hand om möbler och utrustning som fanns kvar på Travet. 

Att städa ut och ge plats för RBU på expeditionen har också gett arbete. 

Föreningen har blivit medlem i Folkrörelsernas Arkiv i södra Halland och lämnat en stor 

mängd gamla handlingar för utrensning eller arkivering. 

Flera projekt med anknytning till våra medlemmar pågår inom verksamhetsområdet. Utöver 

de ovan nämnda har ett utvecklingsprojekt kring kultur/fritid för barn och ungdomar med 

funktionsnedsättning startat i samarbete mellan Teknik- och fritids-, Kultur- och Social-



förvaltningarna i Halmstad. Information om och inflytande på projektet får FUB främst genom 

LSS-samråd med Socialförvaltningen.  

Styrelsen har också besökts av Hans Nilsson med medhjälpare och fått information om  

Projekt K2, inriktat på Delaktighetsmodellen, som trots att det drivs från Halmstad tyvärr inte 

har Halmstads eller Hylte kommuner med i projektet. 

FUB har under året deltagit i flera opinionsbildande aktiviteter, till exempel: 

När Socialnämnden i Halmstad beslöt att göra en ”leasing-pool” av de mini-bussar, som 

fritidsverksamhet och gruppboenden tidigare kunnat använda. Då initierade vi ett öppet brev 

till Socialnämnden. Vi fick sju andra föreningar att också underteckna brevet – och vi fick bra 

genomslag i media. 

När ett TV-program avslöjade att konsulter åker runt och utbildar kommuntjänstemän i att 

spara skattepengar genom att säga nej till LSS-tjänster agerade vi lokalt och fick stopp på en 

utbildning som skulle ägt rum samma vecka. Vi samlade också namn till det upprop 

Riksförbundet FUB initierat: Protest mot hanteringen av våra rättigheter! 

FUB Halmstad-Hylte har, hittills tyvärr utan framgång, agerat för fortsatt läger- och 

fritidsverksamhet på Norra Borgasgård i Harplinge, sedan ett tidsbegränsat projekt avslutats. 

Slutord: 

Det har varit ett tufft år, där många – i och kring styrelsen – har fått ta på sig större arbetsupp-

gifter än de förväntat. Detta hade man inte orkat om inte så många besjälats av övertygelsen 

om att vår förening mer än någonsin behövs för att personer med utvecklingsstörning ska få 

ett gott liv. Vi tackar alla som tipsat och stöttat oss! 

Halmstad 2014-02-03 

Styrelsen 

 

 


