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         Årsberättelse 

Inre Ringen Falkenberg 2018 

Inre Ringen Falkenberg (IRF) har haft fyra 

medlemmar och två handledare under 2018. 

IRF har haft nio möten under 2018. 

På årets första möte planerades för en ”studie”  

om hur arbetet fungerar på Falkenbergs Dagliga 

verksamheter.  

Projektet har pågått under hela året. Det har varit 

intervjuer och sammanställningar som ska leda 

fram till en presentation under 2019. 

Den 24/2 deltog IRF på Inre Ringen Hallands 

årsmöte och medlemsmöte på Katrineberg.  

Gunilla Karlsson omvaldes som ordförande.  

Elin Anderson valdes till vice sekreterare. 

Under våren har IRF tillsammans med Inger och 

Emma tagit fram ytterligare ett danspass som 

aktivitet för FUB-medlemmar.  

Dans Fusion startade på hösten och nu är det dans 

alla tisdagar jämna veckor.  

I maj bjöd IRF in deltagare från Socialnämnden i 

Falkenberg för att informera om vad IRF gör. 

Detta var en av förberedelserna inför det 

kommande valet samt för att också påverka FUB:s 

bidragsansökan hos kommunen. 

IRF deltog som vanligt i Falkenbergs Pridefestival 

i juni. Vi gjorde armband där hälften av intäkterna 

gick till FUB. Paraden ingick också som en 

aktivitet för FUB-medlemmar.  
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Hallandsloppet, som OK Gläntan i Vessigebro 

ordnat, hade i år ”Ett lopp för alla”. IRF var med 

och kunde konstatera, att detta var en väldigt bra 

aktivitet som vi hoppas ska ge ringar på vattnet i 

hela Halland till 2019. 

Den 11 augusti hade IRF ett heldagsmöte på Café 

Pärlan. Arbetet var fokuserat på valet och frågor 

togs fram för att ställa till de politiska partierna. 

Ett sista genrep inför höstens danspass avslutade 

dagen. Det blev restaurangbesök med pizza mitt 

på dagen. 

Den 14 augusti var det direktsändning i P4 Radio 

Hallands politikerdebatt på Lyckegruppen, som är 

en daglig verksamhet. Där ställde IRF frågor till 

de politiker som var på plats. 

IRF skulle medverkat vid FUB:s medlemsmöte 

med inbjudna politiker den 30/8, men ingen av 

deltagarna kunde närvara. Inger genomförde 

presentationen och ställde de frågor som IRF tagit 

fram.  

IRF var representerade på Sparbanksdagen den 

2/9. 

IRF deltog i vid LänsFUBs tvådagarskonferens på 

Tylebäck den 15-16 september. IRF hade som 

uppgift att hålla i dansaktivitet som avslutade 

första dagen. 

Den 17/10 var IRF inbjudna att hålla ett danspass 

på LärVux kurs ”Hälsa och rörelse”. 

IRF fortsätter att driva ”Följa-med-kortet”.  

Under hösten var Gunilla och Inger i 
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Kommunfullmäktige och presenterade förslaget. 

Det gick vidare till Socialnämnden för beslut, men 

sista informationen är att det går tillbaka till 

Kultur & Fritidsnämnden. 

Inger har under december varit i kontakt med en 

familj från Syrien som vi hoppas att IRF kan bli 

Språkvän till. 

Året avslutades med julbuffé och ett middagsmöte 

hemma hos Inger. Då påbörjades arbetet med 

årsberättelse och studien om Daglig verksamhet 

avslutades. 

 

Falkenberg 2019-01-13 

Gunilla Karlsson 

Ordförande 

 

 

 


