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Valberedning 
 

Louise Besson  Linköping 

Vivianne Ahlström Mjölby 

 

 

 

Anslutna lokalföreningar och medlemsantal      
 

   2011 2012 2013 2014 

 

Finspång   115  117  110 116 

Kinda /Ydre   67 70  69 69 

Linköping   290  291  276 292 

Mjölby   110 113  111 114 

Motala   171  189  154 154 

Norrköping   471  460 448 467 

Söderköping/Valdemarsvik 115  91 84 86

                                              

   1339 1328 1252 1298 

 

 
Baserat på uppgifter lämnade av respektive lokalförening. 
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Styrelsearbete 
 

Styrelsen har under 2014 haft 6 protokollförda styrelsemöten vid följande tillfällen: 13 

februari, 6 april (konstituering av styrelse 2014), 6 juni, 20 augusti, 12 november och 15 

december. 

Årsmötet ägde rum på Fontänen, Linköping den 6 april. 

 

Styrelsens arbete har även det här året bedrivits enligt ”light” principen, d.v.s. ambitionen har 

varit att engagera styrelsen sparsamt genom att enbart hantera ett relativt fåtal planerade 

aktiviteter och de inkommande ärenden som kräver ställningstagande eller åtgärd. 

 

En återkommande punkt på styrelsemötena är:” Kort rapport 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. 

 

Styrelsens medlemmar har under året alternerat att representera föreningen i HSO’s möten. 

 

Följande aktiviteter har anordnats i länsförbundets regi: 

 

4-5 Maj Resa med Birka Paradise  Östersjön 

11 Oktober Länsdans   Motala 

    

 

Övriga möten och utbildningar 
 

Medlemmar ur styrelsen har deltagit i: 

 

- Länsförbundsmöte i Stockholm 

- Möten med läns-HSO 

- Tematräffar anordnade av läns-HSO 

- Klippans årsstämma 

- Riks-FUB:s förbundsstämma i Malmö 
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Verksamhet 
 

 

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. 

 

Klippan 

Representanter från Klippan deltog under verksamhetsåret i Klippans årsstämma. 

 
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. Baserat på erfarenhet från 2013 förlades evenemanget åter till maj månad. 

 
Springa runt Vättern 

I början av juli sprang Erik och Emil Fredlund från Finspång under 11 dagar runt Vättern för 

FUB’s medlemmar. Initiativet kom från Erik som i sin tur blivit inspirerad av Fredrik 

Lagerholm som tidigare gjort en liknande insats för FUB. Östergötlands Länsförbund och 

dess lokalföreningar bidrog med sponsring för skor och tröjor. Under loppet samlade löparna 

in pengar och de insamlade medlen fördelades till lokalföreningarna. Löparna svarade för en 

storartad insats och totalt sett gick aktiviteten plus för FUB. Lokala medier bevakade 

händelsen och gav vår förening positiv publicitet. 

 

Läns-Dans i Motala 

I oktober anordnades Läns-dans i Motala. Lokalföreningen i Motala stod för det lyckade 

arrangemanget som besöktes av sammanlagt 140 personer med samtliga lokalföreningar 

representerade. Tillställningen bevakades av lokalpressen och ett fint reportage publicerades i 

Motala Vadstena Tidning samma vecka. 

 

Glada Hudik föreställningen – Trollkarlen från Oz 

Glada Hudiks föreställning ”Trollkarlen från Oz” turnerade landet runt 2014 med ett antal 

uppskattade föreställningar på Koncert & Kongress i Linköping. Läns-förbundet sponsrade 

med 100 kr för biljettkostnaden till medlemmar som valde att gå. 

 

Medlemsrekrytering 

Det går fortsatt trögt att rekrytera nya medlemmar till våra föreningar. Olika initiativ sker 

inom lokalföreningarna, men vi har svårt att attrahera barn med funktionshinder och dess 

föräldrar. 

 
Hemsida 

Läns-FUB Östergötland har sedan i december 2013 en officiell websida 

http://www.fub.se/lan/fub-ostergotlands-lan. Websidan är länkad från Riks-FUBs websida 

och det finns länkar vidare till lokalföreningarna. 

 

 

http://www.fub.se/lan/fub-ostergotlands-lan


Sidan 4 (4)  

Verksamhetsplan för 2015 
 

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 2015 ligger fokus fortfarande på att uppmuntra lokalföreningarna att 

genomföra medlemsrekryterings-främjande aktiviteter och på att öka engagemanget på det 

intressepolitiska planet angående våra medlemmars rättigheter, intressen och behov. 

 

Utöver det ser vi fram mot den årliga Birka resan och förhoppningsvis en ny löprunda runt 

Vättern, som vi vet att Erik Fredlund planerar att genomföra. 

 

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. 

 

 

 

 

Östergötland, februari 2015 

 

 

Gunnar Besson,  

Ordförande Läns-FUB Östergötland 

 

 

 

 

Länsförbundets FUB Östergötlands styrelse 2014 

 

 

 

_______________________________   ______________________________ 

Gunnar Besson   Elisabeth Ingvarsson 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Katarina Sandberg   Sven-Erik Blixt 

 

 

______________________________  ________________________________ 

Angelica Mörner   Ingegerd Carlman 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

Johanna Palm   Margaretha Blixt 

 

 

_______________________________     
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Karin Häggby    


