
 
 

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2014 
 
Medlemmar Antalet medlemmar var vid årets slut, 205 st. Under året har 

12 st. nya medlemmar registrerats. 
 Medlemsavgiften har varit 250 kr för huvudmedlem och 75 kr 

för familjemedlemmar.  
 
Möten  Styrelsemöten har hållits 9 gånger under året. 
  Årsmötet hölls den 11 mars på FUB-gården. 
 
Styrelsen Efter årsmötet har styrelsen haft följande sammansättning: 
  Ordförande:  Vakant  
  V. ordförande: Lennart Nilsson 
  Sekreterare: Alternerande 
  Kassör:  Håkan Stener 
  Ledamöter:  Carina Östensson 
    Håkan Palmén 
    Anna Gustavsson 
    Magnus Larsson 

Suppleanter: Sven-Olof Svenheden 
Anette Strandberg 
Linda Larsson 
Yvonne Hallström 
Ann-Christine Svensson  

Revision  Revisorer:  Ann-Sofie Borglund 
    Marie-Louise Halldén 
  Revisorsuppleant: Margareta Hellsborn 
 
Valberedning Håkan Stener och Anna Gustavsson. 
 
Repr. i Länsförbundet Håkan Palmén och Lennart Nilsson. 
 
Ombud till  Sven-Olof Svenheden, Anette Strandberg, Berit Svenson, 
Länsförbundsstämma Anna Gustafsson och Magnus Larsson. 
  
Kommunala Som representant i KHR:s referensgrupp sitter  
Handikapprådet:s Sven-Olof Svenheden, denna post följer politikernas 
Referensgrupp mandatperiod på 4 år. (Han valdes år 2010). 

Referensgruppen, som består av 22 olika 
handikapporganisationer, har haft 6 sammanträden under 
året. 

 
 



Suppleant till KHR:s Som suppleant till KHR:s referensgrupp valdes  
Referensgrupp Linda Larsson. 
 

Referensgruppens representant i KHR (Kommunala 
Handikapprådet) har varit Sven-Olof Svenheden. KHR, som 
består av politiker och representanter från 
handikapporganisationerna, har haft 4 sammanträden. 
 

 

Verksamhet 
 
27 maj Musikteater ”Snövit och de 7 lanarna” i Aulan på Peder 

Skrivares Skola. Se musikteater. 
 
5 juni  Invigning av upplevelseträdgården. 
 
22 juni Midsommarfirande med traditionsenlig dans kring 

midsommarstången. Gösta Gigolos stod för musiken. 
 
7 september MC-åkning 
 
5 november Event på Peder Skrivares Skola med underhållning av 

Fantastiska UnderhållningsBandet. Se musikteater. 
 
10 december Luciafirande enligt FUB-tradition. Servering av gröt och 

skinksmörgås samt underhållning av Varbergs Lucia med 
tärnor. 

 

FUB Varberg Unga 
Småbarnsgruppen har under året bytt namn till FUB Varberg Unga då vi kände att 
många av oss växt ur småbarnskostymen. Under året har vi vuxit med två familjer 
och genomfört följande aktiviteter:  
Simhallen vid två tillfällen med äventyrsbana, korv med bröd och massa bad och lek. 
Gymnastik med hinderbana i Träslövsläges idrottshall vid fyra tillfällen. 
Dansat, sjungit och skrattat med Mora Träsk i Rotundan. 
Busat, lekt och ätit hamburgare på Brukets lekland. 
Vi är också flera familjer som deltar i den årliga MC-åkningen och det är mycket 
uppskattat.  
Planerade aktiviter som inte blivit av pga lågt deltagarantal är Inspirationsträff på 
Anhörigstödet och Besök på KomiKapp.  
Facebook-gruppen FUB Varberg Unga är aktiv och här delas tips, ideér, frågor och 
tankar som är aktuella för oss i gruppen.  
 

Musikteater 
I samarbete med studieförbundet vuxenskolan har den populära studiecirkeln i 
musikteater fortsatt under ledning av Calle Karlsson, Madelene Nilsson och 
Lovisa Bengtsdotter. En föreställning har spelats upp för publik samt att man haft ett 
event och underhållning på Peder Skrivares Skola. 

 



 
FUB-gården 

FUB-gården har varit utlånad vid 258 tillfällen under året. 
Trädgården är färdig och man bjöd in medlemmar, berörda personer samt 
gruppbostäderna till invigning. Det bjöds på fika och korv med bröd. Underhållning av 
Fantastiska UnderhållningsBandet, skolkören ”Den bästa kören” samt Söderteatern.  
 

FUB-gårdengruppen 
Gruppen består av representanter från särskolorna, dagcenter och FUB. Gruppen 
träffas två gånger om året och diskuterar gemensamma frågor kring användandet av 
gården. 
 
 
Styrelsen vill sända ett särskilt tack till vår föräldrarådgivare, ledare av  
FUB Varberg Unga, samt ledare för musikteatern för det fina arbete de lägger 
ner i sina respektive grupper! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föreningen behöver Dig som har idéer, kraft och tid. Har Du intresse för olika 
frågor, aktiviteter mm. Vi behöver Ditt/Ert engagemang i både stort som smått! 
Hör gärna av Dig/Er till föreningen med tankar och funderingar.  
Tel. 0340-62 04 20 eller e-post fubvarberg@telia.com. 
 
 
 
Styrelsen för FUB Varberg 
 
Varberg 2015-02-25 
 
 
 
Lennart Nilsson, vice ordförande  Håkan Stener, kassör 
 
 
 
Carina Östensson, ledamot  Håkan Palmén, ledamot 
 
 
 
Anna Gustavsson, ledamot  Magnus Larsson, ledamot 

ETT STORT TACK TILL ALLA SOM 

LÄMNAT GÅVOR OCH BIDRAG 

ELLER PÅ ANNAT SÄTT HJÄLPT 

TILL MED OLIKA ARRANGEMANG 

UNDER 2014! 

mailto:fubvarberg@telia.com

