
 
FUB Halmstad-Hylte. 

Verksamhetsberättelse för FUB Halmstad-Hylte för verksamhetsåret 2014. 

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

från årsmöte till årsmöte. 

Medlemmar: Föreningen hade vid årsskiftet 2014-2015 168 medlemmar, varav 130 

huvudmedlemmar.  

Enligt fjolårets berättelse hade föreningen 163 medlemmar vid årsskiftet 2013-2014. 

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

Årsmöte hölls den 11 mars 2014 på Föreningshuset Husknuten. Cirka 30 medlemmar deltog. 

Stort utrymme gavs åt verksamhetsplanering. 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande  Vakant (Uppgiften att leda styrelsens sammanträden har cirkulerat 

   mellan Bertil Bengtsson, PG Petersson och Ingvar Nilsson.) 

Ordinarie  PG Petersson (vald t.o.m 2014), vice ordförande, 

   Bertil Bengtsson (vald t.o.m 2014) 

   Ingvar Nilsson (vald t.o.m 2015) 

   Dan Öjvind Gasstorp (vald t.o.m 2015), sekreterare, 

   Linda Kristensen (vald t.o.m 2015) 

   Cecilia Kristensen (vald t.o.m 2015) 

   Hans Nilsson (vald t.o.m 2014) 
 

Suppleanter (på ett år) Seydi Simsek, 

   Seth Ljunggren, 

   Kerstin Mårtensson, 

   Kjell Bengtsson, 

   Elisabeth Lundin.  

Kassaförvaltare, extern Anita Karlsson. 

Styrelsen har sammanträtt den 26/3, 8/4, 6/5, 3/6, 2/9, 7/10, 4/11 2014 och 13/1 och  

10/2 2015. Därutöver har hållits ett par icke protokollförda möten. 

Beredningsutskottet har bestått av: 

   PG Petersson, sammankallande, 

   Ingvar Nilsson, 

   Dan Öjvind Gasstorp, 

   Cecilia Kristensen. 

Beredningsutskottet har, sedan i maj, sammanträtt i veckan före styrelsemöte – och ytterligare 

någon gång under sommaren samt i december. 



Revisorer:  Evert Jansson, 

   Ulla Andersson. 

Revisorssuppleant: Owe Dammvik. 

Festkommitté: Kjell Bengtsson, 

   Kerstin Mårtensson, 

   Björn Eklund, 

   Ingvar Nilsson. 

Medlemsrådgivare: Vakant. 

Hemsidesansvarig: Owe Dammvik. 

Valberedning: Ulla Andersson, sammankallande, 

   Berit Kläpping,  

   Owe Dammvik. 

Kansliet finns i Föreningshuset Husknuten, Sperlingsg. 5, Halmstad. Det har sedan årsmötet 2013 

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

Klippansektionen Guldfiskarna har, uppstöttade av Eva-Lis Boman och Marie-Louise Johansson, 

haft en livlig verksamhet. Guldfiskars aktiva medverkan i samråd med kommunala organ och i 

”brukarrevision” på gruppbostäder har uppskattats. Under året har man haft flera träffar med 

”experter”, som intervjuats. Man har samarbetat med professor Magnus Tideman och andra 

forskare i ett arbete kring små grupper i Klippanverksamheterna. Representanter för 

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

och RiksKlippan. Camilla Kärrsten och Jessica Hansson är sekreterare respektive vice sekreterare 

i Hallandsklippan. Guldfiskarna var i september värdar för Hallandsklippans tvådagarsmöte på 

Tylebäck. 

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 åtta veckoslut. 

En solig lördag i maj genomfördes en familjedag på Norra Borgasgård i Harplinge. Mycket tack 

vare omtänksam planering och genomförande av värdarna Birgit och Göran Andreasson blev 

möten med gutefår, hästar, höns och ankor, lekar och korvgrillning uppskattade av de cirka 50 

deltagarna.  Som pricken över i bjöds härlig musik av Dan Dammvik och Victor Salazar, som 

lockade besökare till soloframträdande – och allsång.  

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

 



”Brister i LSS-stöd” talade Willy Engebrethsen om på ett välbesökt möte som vi arrangerade 

tillsammans med FUB-Falkenberg och RBU-Halland i slutet av oktober. På mötet gav dessutom 

Per Liljeroos information om Unik försäkring.  

Kortkurser på Katrinebergs folkhögskola har föreningen flera gånger under året hjälpt till att 

rekrytera till. Eva-Lis Boman har gjort betydande insatser i ledarteamet för kurserna. Vårens och 

sommarens kurser riktade bland annat in sig på att få deltagarna rustade att delta i årets båda 

allmänna val. 

Medlemmar har varit på föreläsningar som LänsFUB anordnat, till exempel med Elisabeth Olin, 

docent i socialt arbete, och med jurist Therese Bäckman. 

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 och Lotta Elfstrand från Guldfiskarna. 

Bertil Bengtsson, PG Petersson och Elisabeth Lundin var utsedda att företräda FUB i LSS-samråd 

med Frösunda, men har tyvärr aldrig blivit kallade. Medlemskritik mot verksamhet inom 

Frösunda har vidarebefordrats till chefen för kvalitetsenheten på socialförvaltningen i Halmstad. 

Ingvar Nilsson och Cecilia Kristiansen företräder FUB i samråd med Nytida, som driver delar av 

den dagliga verksamheten i Halmstad. Också vid något samråd med Nytida har representanter 

för Guldfiskarna 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 ett av samråden deltog 

Jesper Jönsson från Guldfiskarna. 

FUB har under året fortsatt att arbeta för ett utvecklat samråd med Barn- och Ungdoms-

förvaltningen (BUF) i Halmstad, som bland annat ansvarar för förskola och grund(sär)skola, men 

har tyvärr inte fått till några regelbundna möten. Under våren var siktet inställt på en 

informationskväll om särskolan i slutet av mars, där FUB skulle medverkat. Tyvärr ställdes träffen 

in eftersom företrädare för BUF ansåg att för få visat intresse. Bland annat utvärderades detta på 

en träff som Ingvar Nilsson och Dan Öjvind Gasstorp i början på september hade med grundsär-

skoleansvariga rektorer och företrädare för Kärnhuset. 

Med likartat syfte (= att nå anhöriga till barn med utvecklingsstörning) träffade Ingvar Nilsson 

och Dan Öjvind Gasstorp i november BUFs grundsärskoleansvarige, Jan Abrahamsson, och två 

kuratorer i barnteamen på Habiliteringen. FUBs förträdare har gott hopp om att med BUFs och 

Habiliteringens hjälp kunna ordna föräldrainriktade aktiviteter under våren 2015. 

 (Tillgänglig) Fritid för alla – ett utvecklingsprojekt kring kultur/fritid för barn och ungdomar med 

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

Halmstad – gav under 2014 ut en katalog med aktiviteter lämpade för personer med olika typer 



av funktionsnedsättningar. I katalogen finns information om Guldfiskarna och om våra 

Gokartaktiviteter. Folk från styrelsen har deltagit i Fritid för allas nätverkssamling.  

Styrelsen har, främst genom Dan Öjvind Gasstorp, följt andra året av det treåriga projektet 

”Självbestämmande, inkludering och hälsa” (som drivs med arvsfondsmedel av Fritidsforum och 

där Halmstad, genom kulturförvaltningen, är en av åtta deltagande kommuner.) Lokalt har 

arbetet främst inriktats på att få unga med utvecklingsstörning att ta aktiv del i verksamheten på 

Pålsbo fritidsgård. 

Hans Nilsson har i höst blivit överens med Niklas Milén, som arbetar med boende- och 

anhörigstöd på Socialförvaltningen i Halmstad, om att tillsammans anordna ”utbildning  i 

anhörigperspektivet” på boenden. Utbildningen har ett arbetssätt med ”delaktighetsslingor”, 

som Hans utvecklat i ett projekt med tre andra kommuner. 

Utöver projektet Lätt-läst (se nedan) har företrädare för FUB och för biblioteken i Halmstad 

diskuterat samarbete kring information om bibliotekens möjligheter att ge stöd för 

läsupplevelser också för den som inte själv kan läsa på vanligt sätt. Trots att FUB hjälpte till med 

att sprida information om LL-dagen på stadsbiblioteket i oktober, så blev den inte särskilt 

välbesökt. 

Välbesökt blev däremot den tillgänglighetsdag som ABF och stadsbiblioteket anordnade ett par 

dagar senare. En handfull organisationer, däribland FUB, hade informationsbord i entrén. 

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

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

sysselsättning, regionhandikapprådets utfrågning av politiker inför valet, den stora 

heldagskonferensen ”Bemötande och delaktighet för personer med funktionsnedsättning” i 

Halmstad Arena och Internationella handikappdagen på Högskolan i Halmstad. 

Flera medlemmar passade på att avnjuta teaterföreställningen ”Churchill var heller inte klok – 

om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning” då Halmstads kommun i september fått 

hit Östra teatern. 

Representation: 

Kommunala handikapprådet (KHR) i Halmstad: Börje Carlsson var vald att ingå i rådet under den 

mandatperiod, som upphörde vid årsskiftet.  

Bertil Bengtsson är vald att vara ersättare i rådet från och med 2015.  

Bertil Bengtsson har under 2014 representerat FUB i KHRs referensgrupp. 

FUB Hallands länsförbund: Bertil Bengtsson var 2014 ordinarie ledamot i länsförbundsstyrelsen 

med Dan Öjvind Gasstorp som ersättare. 

FUBs förbundsstämma: Hans Nilsson deltog i förbundsstämman 2014 i Malmö. 

Projekt Lätt-läst: Ingvar Nilsson och Dan Öjvind Gasstorp har deltagit i arbetet, i utbildning av 

läs-ombud med mera. 



Samarbeten: 

Att dela expedition med RBU-Halland har lett till ökade kontakter och flera samarbeten. Till 

exempel deltog FUB-are på av RBU arrangerad träff om att vara syskon till barn med funktions-

nedsättning och Halloweenutflykt till Ysby. 

I samarbete med RBU och Attention arrangerades i november ett möte på Söndrumsskolan där 

Thomas Nybom berättade om bakgrunden till sin bok ”I dina ögon – en pappas berättelse…” 

Företrädare för föreningen (främst Ingvar Nilsson och PG Petersson) har deltagit i 

ordförandeträff och andra möten med Föreningen Husknuten och hjälpt till på kulturluncher. 

Föreningen har under året utvecklat kontakter med Hallands god mans- och förvaltarförening, 

som bland annat uppmanat sina medlemmar att underlätta för vuxna personer med utvecklings-

störning att rösta i de allmänna valen – och ställde sig bakom vårt krav på höjd habiliterings-

ersättning (Se nedan under ”Opinionsbildning”). 

FUB är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och har haft hjälp av studieförbundet bland 

annat då det gällt musikunderhållning. Under hösten har samarbetet utvecklats i projektet KIX 

med Ida Wahman som ledare och med FUB och bland annat Halmstads kommuns kultur- och 

socialförvaltningar som medarrangörer. Inom KIX har bland annat anordnats en Inspirationsdag 

för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar på Nolltrefem och en julfest i SV:s dans-

lokal. 

Styrelseledamöter har haft flera kontakter med Martina Jönsson, matkonsult på Hushållnings-

sällskapet. Det har resulterat i att FUB står som medarrangör i ett projekt kring en halländsk 

matguide – och en hel del idéer om framtida verksamhet kring mat och hälsa.  

Väl sent etablerades ett samarbete med Halmstads Teaterförening kring en föreställning av 

Moomsteatern, där flertalet skådespelare är personer med utvecklingsstörning. 

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

Vi följde under våren upp socialnämnden i Halmstads beslut att minska gruppbostäders och 

fritidsverksamhets tillgång på mini-bussar. Bland annat fick vi medlemmar och personal att ge 

konkreta exempel på effekterna, som sedan kunde vidarebefordras i samråd. 

FUB tog initiativ till en skrivelse till Socialnämnden i Halmstad med krav på höjd habiliterings-

ersättning i daglig verksamhet. 

Riksförbundets kartläggning ”Fångad i fattigdom” har tryckts upp och spritts till tjänstemän, 

beslutsfattare och media. Till exempel överlämnades den personligen till var och en av de 

politiker som på tillgänglighetsdagen deltog i debatt på Stadsbiblioteket. 

Material ur riksförbundets kampanj ”Ansökan om ett vanligt liv” har också använts i utåtriktad 

information. 

Övrigt: 

Andra året utan någon som är beredd att ta på sig ordförandeskapet i föreningen har lett till 

fortsatt arbete för att likväl få struktur på arbetet i föreningen. ”Ordförandetelefon” och 



beredningsutskott är viktiga steg på vägen, men tyvärr har vi inte fått igång de referensgrupper 

som skulle vara bollplank för våra representanter i samråd och liknande med kommunerna. 

 

Slutord: 

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

arbetsuppgifter än de önskat. 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 stött oss! 

Halmstad 2015-02-10 

Styrelsen 

 


