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Verksamhetsplan 2017

FUB  Kungälvs  mål är  att  arbeta  för  att  skapa  gemenskap bland  medlemmarna,  
påverka myndigheter  och  andra  för  att  skapa  goda  levnadsvillkor  för  personer  
med funktionsnedsättningar och deras anhöriga, anordna  fritidsaktiviteter och ge
information dels till medlemmar, dels till utomstående om hur det är att leva med
utvecklingsstörning.

FUB Kungälv är en ideell förening som med frivilliga insatser ska vara en plattform för
alla medlemmar, så att de inom föreningen kan verka för sina intressen.

I denna verksamhetsplan har tagits upp de aktiviteter som är planerade. Det är också
viktigt att framhålla att det finns utrymme för fler aktiviteter om medlemmarna så
önskar. Men det förutsätter att fler medlemmar engagerar sig.

Gemenskap
Att skapa gemenskap bland medlemmarna ska vara en ledstjärna i allt arbete inom 
FUB Kungälv.

Under  året  kommer  föreningen  att  arbeta  för  att  bland  annat  följande  aktiviteter
anordnas för att öka gemenskapen:
- Våraktivitet
- Höstresa
- Höstmarknad

- Julfest alt vinterfest
- After Work 
 

Påverka
Att påverka myndigheter och allmänhet för att skapa goda levnadsvillkor för personer
med  utvecklingsstörning  är  en  viktig  uppgift  för  FUB  Kungälv.  Arbetet  behöver  
bedrivas på många olika plan och därför behöver alla medlemmar hjälpa till.

Under året planerar vi att arbeta med följande:
- Ta upp aktuella frågor med politiker och tjänstemän
- Fortsätta arbetet i samverkansgrupperna för daglig verksamhet.
 och övriga LSS-frågor.
- Vara representerade i kommunens råd för funktionshinderfrågor
- Fortsätta medverka i Handikapporganisationernas Samarbetsorgan (HSO)
- Genom massmedia och andra kanaler framföra våra synpunkter. 

Fritidsaktiviteter
Att ha en bra fritid är viktigt för alla, inte minst för personer med utvecklingsstörning. 
Vad som ingår i begreppet bra fritid är olika från person till person. Det kan vara att
delta  i  idrottsaktiviteter,  träffa  vänner  m  m.  FUB  Kungälv  ska  arrangera
fritidsaktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål och även informera medlemmarna
vilka övriga aktörer som anordnar lämpliga fritidsaktiviteter. 
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FUB Kungälv kommer under året antingen i egen regi eller tillsammans med andra 
aktörer bland annat vara med och anordna följande fritidsaktiviteter:
- Bad i Lagunen
- Innebandy
- Bowling
- Bangolf
- Musikgrupp 
- Cafékvällar med olika teman i samarbete med kommunen.
- Studiecirklar och andra aktiviteter i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

FUB  Kungälv  subventionerar  även de medlemmar  som deltar  i  Enkeljympan hos  
Friskis & Svettis, Lag Mix hos RUF (Romelanda Ungdomsförening), Passalens musik
grupp, ridning på Silva gården

   samt studiecirklar som vänder sig till personer med utvecklingsstörning. 

Idag har föreningen en stor tillgång i sin nya föreningslokal, där fler fritidsaktiviteter
kan anordnas, men återigen – då behöver fler medlemmar engagera sig.

Information
Information  är  en  viktig  del  för  att  skapa  förståelse  för  personer  med
utvecklingsstörning  både  bland  medlemmar  och  utomstående.  Att  leva  med
funktionsnedsättning
innebär också att man måste ha kunskaper om lagar, pedagogik, ekonomi, medicin
och mycket mer. FUB Kungälv ska i alla sammanhang verka för att den information
som lämnas är saklig och korrekt.

Under året planeras följande:
-  Samarbete med Kungälvs bangolf som kommer att bygga en ny äventyrsgolf 
- Lägga in information på hemsidan och facebook. 
 Lägga in information på mail till de medlemmar som anmält sig till föreningens 
 e-postlista. Till de medlemmar som inte finns med på e-postlistan kommer 
 inbjudningar och kallelser att skickas per post. 
- Arbeta för att få med fler medlemmar och andra intresserade på föreningens 
 e-postlista då detta är ett snabbt och billigt sätt att sprida information 
- Under året kommer tidningen FUB-RAPPORT ut två gånger. 
 Tidningen ska distribueras till medlemmar, politiker, tjänstemän, habiliteringen, 

RiksFUB och massmedia samt finnas tillgänglig i föreningslokalen.  
- Informera om FUB Kungälv på mässor och andra sammankomster
- Uppdatera föreningens informationsbroschyr och lägga ut den på lämpliga ställen 
 tillsammans med RiksFUB:s broschyr. 
- Samarbeta med Studieförbundet Vuxenskolan eller andra aktörer. 

Övrigt
- Enligt riksförbundets stadgar ska ordföranden eller annan representant i 
 respektive lokalorganisation delta i FUB:s förbundsmöte
- FUB Västra Götaland är det länsförbund som FUB Kungälv tillhör.


