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Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen för FUB Kungälv – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning får 
härmed avge redovisning för år 2016, föreningens fyrtiosjunde verksamhetsår.

1. Årsmöte
Årsmöte hölls de 3 mars 2016 på Kvarnkullen i Kungälv. 

2. Medlemmar
Den 31 december 2016 hade föreningen 279 medlemmar – en minskning med 
1 medlem under året.

3. Styrelse m m
Bengt Andersson ordinarie ordförande
Lars-Christian Hellgren                      ordinarie        vice ordförande
Ewa Ottosson ordinarie sekreterare 
Sven Bjärsved ordinarie
Laila Persson ordinarie
Viveca Arvidsson ersättare

Ingegerd Svensson har varit adjungerad kassör. 

Styrelsen har haft 9 stycken protokollförda styrelsesammanträden och 
däremellan kontakt via telefon och e-post. 

4. Revisorer
Revisorer har varit Ingela Brodin och Caroline Johansson.
Ersättare för revisorerna har varit Hanna Nykvist och Susanne Johansson.

5. Representation
RFF, Kommunens råd för 
funktionshinderfrågor

Lilian Andersson

HSO, Handikappsföreningarnas 
samarbetsorgan 

Vakant

6. Övriga funktionärer
Lotteriföreståndare Gun Lundquist

Redaktionskommitté Ragnar Holgersson (sammankallande) 
Bengt Andersson
Gunnel Trygg
Lars-Christian Hellgren
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Festkommitté Ewa Ottosson (sammankallande)
Ingela Brodin
Mats Brodin
Hanna Nyqvist

            Höstmarknadskommitté Ingela Brodin ( sammankallande)
Ingegerd Svensson
Gunnel Holgersson
Gun Lundqvist
Maj Niklasson
Britt-Marie Wallin

Samverkansgrupp
Daglig verksamhet

Gunnel Trygg (sammankallande)
Lilian Andersson
Ragnar Holgersson
Britt-Marie Wallin

Samverkansgrupp 
Boendeplanering

Gunnel Trygg (sammankallande)
Lotta Lindström
Carolina Petersson
Lena Åholm

Samverkansgrupp 
LSS-frågor

Ewa Ottosson (sammankallande)
Ann-Sofie Ståhl
Laila Persson
Ann-Christine Hansson

Valberedning Vakant

7. Utgående och inkommande skrivelser

Till föreningens medlemmar har per post skickats två nummer av 
medlemstidningen FUB Rapport. Inbjudningar till egna och andras aktiviteter 
samt annan 
information har skickats per mail eller post. Av vikt inkommande och utgående 
skrivelser har dokumenterats i styrelsens protokoll. 

8. Verksamhet

Gemenskap

 Föreningen hade sitt årsmöte på Kvarnkullen den 3 mars. 
Ordförande Bengt Andersson öppnade årsmötet och hälsade 34 medlemmar 
välkomna.  När det var dags för årsmötesförhandlingar valdes Bengt 
Andersson till mötesordförande, som såg sedan till att alla punkterna på 
dagordningen gicks igenom.
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 Årsmötet inleddes med att Eleonor Schutt från Hushållningssällskapet 
berättade om appen MatGlad- en digital kokbok för att underlätta för 
personer med lindrig utvecklingsstörning att laga mat

 Vårresan gick till Innovatum i Trollhättan det  blev  en mycket uppskattad 
dag,  där man kunde pröva på lite av varje tex  hur mycket vatten för 
elproduktion som behövs för att få en bild på en TV.  Vår dag i Trollhättan 
avslutades med en mycket god lunch innan hemfärd.

 Höst resan blev en skaldjurskryssning i Göteborgs skärgård, vi hade tur med 
vädret och alla deltagare tyckte det var en fantastisk fin dag

                    
 Föreningen har genomfört en uppskattad höstmarknad den 29 oktober på 

Kvarnkullen i Kungälv.  Intäkterna från marknaden kommer till stor nytta i 
föreningens verksamhet och styrelsen vill framföra ett stort tack till alla er 
som har medverkat och till alla som på olika sätt sponsrat höstmarknaden. 
Besökarna var många, både medlemmar, anhöriga, personal och en hel del 
allmänhet. Alla fick tillfälle att träffa bekanta, handla hantverk och bröd, fynda
på loppis, pröva lyckan i lotterier och tombola, fiska upp fina vinster i 
fiskdammen, dricka kaffe med hembakat, umgås och ha trevligt tillsamman

 Föreläsning av Stina Gidlöf  på Kvarnkullen den 4:e april om att vara förälder 
till barn med särskilda behov

 2 representanter från FUB Kungälv var och informerade avgångseleverna på 
barn och ungdomslinjen på Mimers hus

 Lilian Andersson deltog i Kungälvs stadshus på Psykiatrins dag den 18 maj för
FUB:s räkning

 Årets planerade julfest kom inte att äga rum, istället är en vinterfest planerad 
den 21  januari 2017 på Kvarnkullen. 

                   Påverka 
 Under året har samverkansgruppen daglig verksamhet haft två möten med 

verksamhetschef, enhetschef och verksamhetsledare på Arbetsliv och Stöd. 
De frågor som togs upp på dessa möten har redovisats utförligt i föreningens 
tidning FUB-Rapport. På det senaste mötet framförde vi kritik mot att våra 
medlemmar inte kan använda sina surfplattor med 
kommunikationshjälpmedel på daglig verksamhet eftersom de inte hade 
något nät att koppla upp plattan mot. Detta har nu åtgärdats och alla ska 
kunna använda surfplattor. 
Vi har också meddelat att vi inte anser att den verksamhet som bedrivs inom 
daglig verksamhet kan konkurrera med kommunens näringsliv och vi 
arbetar med att få fram det politiska beslut som man hänvisar till när det 
gäller att daglig verksamhet t ex inte får ha hunddagis. 

 Boendeplaneringsgruppen har träffat kommunens representanter två gånger
under året. På mötena har diskuterats kommande byggnationer, olika typer 
av bostäder, den lilla gruppens princip och fiberanslutning. 
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 Under året har FUB vid två tillfällen träffat verksamhetschef samt enhets-
chefer inom Stöd/Boende LSS. Vid dessa träffar har diskuterats olika frågor, 
bland annat anhörigmöten på varje gruppbostad, bättre dokumentation från 
möten i verksamheten, kostnader för resor med kommunens bilar.  

 Föreningen är representerad i kommunens Råd för funktionshinderfrågor 
(RFF). Inom rådet beslöts under fjolåret att varje förening skulle ta fram vilka
fem frågor/områden de vill prioritera. Vi har lämnat in en sammanställning 
som omfattar följande frågor:

 
- Få det stöd som behövs för att leva som andra
- Bra bostad
- Bra skola/jobb
- Ekonomin
- Fritidsaktiviteter
- Hälso- och sjukvård 

 Dessa frågor utvecklades i vårt januarinummer 2016 av FUB-Rapport under 
rubrikerna:

- Ge kraft åt LSS
- Anpassa bostaden
- Förbättra skola och arbete
- Fria LSS-resor
- Rätt till egen fritid
-      ”Dr LSS” åt alla

 Ett tiotal av våra medlemmar deltog den 22 och 23 oktober i FUB:s 
seminariehelg vid Vann Spa Hotell väster om Munkedal. Där diskuterades 
regeringens utredning av LSS-lagstiftningen och dess framtida tolkning. Bl a 
deltog Désirée Pethrus, regeringens enmansutredare , och vår 
förbundsordförande Thomas Jansson.

 FUB deltog också via vår ordförande i ett dialogmöte med förbundsstyrelsen 
den 3 december i Mölndal där LSS-frågorna och Klippans framtid var 
diskussionsämnen

Fritidsaktiviteter

 Många av föreningens medlemmar är med i Friskis & Svettis Enkeljumpa – 
enkel, anpassad jympa för ungdomar och vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

 En aktivitet som är väldigt populär är badet i Oasen på tisdagar. Föreningen  
hyr Lagunen och där kan våra medlemmar med funktionshinder bada i sin 
egen takt  varannan vecka.

  Träffpunkt Lyckan, som vänder sig till personer med lindrig utvecklings
       störning har under våren haft en läs och res cirkel som avslutades med en
       uppskattad resa till Stockholm, vi var 8 stycken som gjorde Stockholm i 3 
       dagar, med bla ABBA museet, shopping, skärgårdstur och restaurangbesök.
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 Föreningen har en bowlingklubb, BK Lyckan. Ett tjugotal ungdomar och vuxna 
tränar i Nordmannahallen varje vecka. 

 Innebandy har engagerat många medlemmar i gamla Munkegärdeshallen på 
onsdagar.

 RUF(Romelanda Ungdomsförbund Förening) hade fotbollsträning för undomar 
med funktionshinder på onsdagar.

 Andra aktiviteter som engagerat våra medlemmar i Kungälv är fotboll, bangolf, 
handikappsim, ridning och judo

 Specialvarvet i Slottskogen under maj månad är också en aktivitet där en del av 
våra medlemmar deltog

 Caféverksamhet på torsdagar med olika teman har bedrivits på Lyckan i 
samarbete med Stöd/Boende LSS.

 Passalen har sin musikgrupp i aktivitetsrummet varje torsdag. 
 Lättlästa böcker, faktaböcker och pedagogiska leksaker finns att läsa och låna i 

föreningslokalen. 

Information

 FUB var med den 3.e september när ”Endag för alla barn” firades i Västra 
parken, där det fanns ett informationsbord och ett polybatspel uppställt så 
alla kunde pröva på och spela.

 På skyltsöndagen 27 november fanns FUB Kungälv med vi hade ett bord på 
Västragatan där det såldes lotter, ljus, marsipanfigurer, tändpinnar, spunnet 
socker m.m. Det var en uppskattad aktivitet för flera av våra medlemmar som 
var med och sålde.

 I december hade föreningen med en julhälsning i Kungälvs-Posten där 
vi samtidigt tackade alla som gjort 2016 till ett bra år för våra medlemmar. 
Föreningen tackade även på facebook.

 Under året har två nummer av föreningens egen tidning FUB Rapport getts ut.

FUB Rapport är jämte brevutskick, e-post och hemsidan styrelsens viktigaste 
informationskanal till medlemmarna. Tidningen skickas också till boenden, 
ALC, vissa politiker och chefer samt funktionshinderverksamheten inom 
Kungälvs kommun. I FUB Rapport kan man läsa om föreningens olika 
medlems- och fritidsaktiviteter samt arbetet i de olika samverkansgrupperna. 

 Föreningens hemsida på internet har ny adress www.kungalv.fub.se ny 
hemsida Den uppdateras löpande och innehåller bland annat information om 
föreningens aktiviteter. 
Riksförbundets hemsida www.fub.se är också viktiga informationskällor för 
både lokalföreningen och enskilda medlemmar. 

 Föreningen har även en facebookssida, som följs av 339 följare 
Riksförbundet har dels en facebookssida ”Riksförbundet FUB”, dels 
facebooksgruppen ”FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning” 
där man diskuterar olika frågor. 

 Styrelsen skickar ut information till medlemmar som anmält sig till 
föreningens e-postlista. Styrelsen strävar efter att successivt nå fler 
medlemmar på detta sätt.

http://www.fub.se/
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 Information och inbjudningar skickas även med vanlig post.
 Föreningen har en informationsfolder, som delas ut tillsammans med FUB:s 

broschyr ”FUB för alla”. 

9. Ekonomi

Medlemsavgiften för 2016 har varit 200 kronor för huvudmedlem och 90 kronor 
för familjemedlem.

Ett stort och varmt tack till följande fonder, stiftelser och övriga som lämnat 
bidrag till vår förening:
Thordénstiftelsen
Odd Fellow
Kronprinsessan Margaretas minnesfond
FUB Kungälv har blivit ihågkomen i testamenten och minnesgåvor i samband 
med begravningar.

I övrigt se årsredovisning.

Kungälv 2017-02-01

Bengt Andersson Lars-Christian Hellgren
Ordförande Vice ordförande

Ewa Ottosson Sven Bjärsved 
Sekreterare Ledamot

Laila Persson
Ledamot

Viveca Arvidsson
Ersättare


