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FUB Östergötlands län  

verksamhetsberättelse 2013 
 

 

Styrelse 
 

Gunnar Besson Ordförande 

Kurt Willner                      Vice ordförande 

Sven-Erik Blixt Kassör 

Ingegerd Carlman Ledamot 

Katarina Sandberg Ledamot 

Angelica Mörner Ledamot 

Elisabeth Ingvarsson Ledamot 

 

Karin Heggby Suppleant 

Margareta Blixt Suppleant 

Revisorer 
 

Tommy Pihl  Linköping 

Leif Häll  Norrköping 

 

Revisorsuppleant 
 

Ann-Britt Zetterström Mjölby 

 

Valberedning 
 

Louise Besson  Linköping 

Vivianne Ahlström Mjölby 

 

 

 

Anslutna lokalföreningar och medlemsantal      
 

   2010 2011 2012 2013 

 

Finspång   115 115  117  110 

Kinda /Ydre   64 67 70  69 

Linköping   281 290  291  276 

Mjölby   93 110 113  111 

Motala   156 171  189  154 

Norrköping   424 471  460 448 

Söderköping/Valdemarsvik 102 115  91 84

                           

                      1235  1339 1328 1252 
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Styrelsearbete 
 

Styrelsen har under 2013 haft 4 protokollförda styrelsemöten vid följande tillfällen: 23 

januari, 5 juni, 12 augusti och 4 november. 

Årsmötet ägde rum på Fontänen, Linköping den 9 april. 

 

Styrelsens arbete har under året bedrivits enligt ”light” principen, d.v.s. ambitionen har varit 

att engagera styrelsen sparsamt genom att enbart hantera ett fåtal planerade aktiviteter och de 

inkommande ärenden som kräver ställningstagande eller åtgärd. 

 

En återkommande punkt på styrelsemötena är:” Kort från lokalföreningarna.” 

Representant från de olika lokalföreningarna berättar om genomförda/planerade aktiviteter. 

Man har också möjlighet att diskutera problem, idéer och tankar som finns ute i föreningarna. 

 

Län-FUB har en viktig uppgift att förmedla information mellan lokalföreningarna om t ex 

utbildningar och föredrag och att föra idéer och synpunkter vidare till Riks-FUB. 

 

 

Följande aktiviteter har anordnats i länsförbundets regi: 

 

Tid Aktivitet   Plats 

September Resa med Birka Paradise  Östersjön 

November Riks-FUB’s Basutbildning  Linköping 

    

 

Övriga möten och utbildningar 
 

Medlemmar ur styrelsen har deltagit i: 

 

- Brukardialogmöte i Linköping 

- Möten med läns-HSO 

- Tematräffar anordnade av läns-HSO 

- Klippans årsstämma 

- Riks-FUB:s förbundsstämma i Stockholm 

- Dialogmöte i Nyköping 

- Hälsokurs i Skövde 

- Basutbildning för styrelsemedlemmar i Linköping 

- Kurs Webadministratör i Stockholm 

- Länsförbundsmöte i Stockholm 
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Verksamhet 
 

 

Kryssning med Birka Paradise 

Traditionsmässigt anordnades även det gångna året en kryssning med Birka Paradise. 

Katarina Sandberg drog som vanligt det tunga lasset och stod återigen för ett utmärkt 

arrangemang. Den här gången var kryssningen förlagd till tidigt september, vilket ställde till 

det i planeringen för en del medlemmar. Av det skälet har vi för 2014 åter planerat in resan till 

maj månad. 

 

 

Läsombudsverksamheten 

Under det gångna verksamhetsåret lyckades tyvärr inte Läsombudsverksamheten genomföra 

den planerade Inspirationsdagen. Inför nästa år planerar gruppen att ta ny sats men då i något 

annorlunda form än tidigare.  Länsstyrgruppen representeras av FUB, länsbiblioteket, SV och 

Centrum för lättläst. 

 

 
Klippan 

Representanter från Klippan deltog under verksamhetsåret i Klippans årsstämma och i 

Forskarträffen Kropp & Känsla. 

 

 
Basutbildning 

9 november genomförde Riks-FUB tillsammans med Östergötlands länsförbund en 

Basutbildning i Linköping. Utbildningen syftade till att utbilda varande och blivande 

styrelsemedlemmar i länsförbund och lokalföreningar i styrelsearbete. Totalt deltog 10 

personer varav 8 från länsförbund och lokalföreningar i Östergötland och 2 från Örebro län. 

En bra och nyttig utbildning som alla styrelseledamöter bör gå. 

 

 
Hemsida 

Läns-FUB Östergötland har sedan i december en officiell websida http://www.fub.se/lan/fub-

ostergotlands-lan, vilket också var ett mål att åstadkomma i årets verksamhetsplan. Websidan 

är länkad från Riks-FUBs websida och det finns länkar vidare till lokalföreningarna. 

 

 

Länsförbundsträff 

15 februari anordnade Riks-FUB erfarenhetsutbytes träff med representanter från 

länsförbundens styrelser. Från Östergötland deltog Gunnar Besson och Elisabeth Ingvarsson 

som berättade om hur verksamheten under året bedrivits enligt ”light” principen. 

 

 

 

 

 
 

http://www.fub.se/lan/fub-ostergotlands-lan
http://www.fub.se/lan/fub-ostergotlands-lan
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Verksamhetsplan för 2014 
 

Läns-FUB ska fungera som en länk mellan de 7 lokal föreningarna runt om i Östergötland. 

Länet har möjlighet att ordna större arrangemang om medlemmarna har önskemål, t ex resor 

och föreläsningar.  

Inför verksamhetsåret 2014 ligger fokus framför allt på att genomföra medlemsrekryterings-

främjande aktiviteter och på att bevaka medlemmarnas viktiga sakfrågor inför landstings- och 

riksdagsvalet genom samverkan med HSO. 

Utöver det ser vi fram mot den årliga Birka resan, Glada Hudiks föreställningar av Trollkarlen 

från Oz samt förhoppningsvis en Inspirationsdag i Läsombudsgruppens regi. 

 

Länet ska självklart också stötta de lokala styrelserna som gör ett fantastiskt jobb ute i de 

olika lokal föreningarna. Vi samarbetar med lokalföreningarna om natur och kultur 

arrangemang. 

 

Läns-FUB har, under året som gått, haft diskussioner med Riks-FUB om att de ska stötta och 

ge riktlinjer för länsförbunden. 

 

 

 

Östergötland mars 2014 

 

 

Gunnar Besson, ordförande i Läns-FUB 

 

 

 

 

Länsförbundets FUB Östergötlands styrelse 2014 

 

 

 

_______________________________   ______________________________ 

Gunnar Besson   Kurt Willner 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Katarina Sandberg   Sven-Erik Blixt 

 

 

______________________________  ________________________________ 

Angelica Mörner   Ingegerd Carlman 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Elisabeth Ingvarsson   Margaretha Blixt 

 

 

_______________________________     

Karin Häggby    


