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KALLELSE till det 49:e årsmötet med FALKENBERGSORTENS FUB 

 fredagen den 7 mars 2014 kl 18:30 
 Lokal: Kyrkans Hus, Falkenberg 
 
DAGORDNING 
 1. Årsmötets öppnande 
 2. Godkännande av dagordning 
 3. Val av ordförande för årsmötet 
 4. Val av sekreterare för årsmötet 
 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare 
 6. Verksamhetsberättelse 2013 
 7. Revisorernas berättelse 
 8. Besluta om ansvarsfrihet för styrelsen 
 9. Besluta om medlemsavgifter 2015 och ersättningar 2014 
10. Val av styrelse 
  a/ ordinarie ledamöter  3 st 2 år 
  b/ ersättare 3 st 1 år 
     
11. Val av revisorer 
  a/ ordinarie revisorer 2 st 1 år 
  b/ revisorsersättare 2 st 1 år 
 
12. Val av valberedning för 1 år 
 
13. Val av kommittéer samt sammankallande 
  a/ aktivitetskommitté för 2014 
  b/ loppmarknadskommitté ”    ” 
   
14. Anmälan av adjungerade ledamöter 
 
15. Val av 7 ombud och 3 suppleanter till Länsförbundets 
 årsmöte den 9 april 2014, Kyrkans Hus, Falkenberg 
 
16. Övriga frågor 
 Presentation av Laxringen 
 
17. Avslutning 
 
PROGRAM Årsmötesförhandlingar, Avtackningar, Supé, Underhållning m m 
 
PRIS 80 kronor per person 
 
ANMÄLAN Monica Carlsson, 070 – 638 60 04 
senast 2/3 eller via mail monica.c47@telia.com 
 
 

mailto:monica.c47@telia.com
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖR FALKENBERG FUB 
 

Styrelse och kommittéer har under året haft följande sammansättning 
 
Ordförande Karin Borgström vald t o m 2014 
V ordförande Cenneth Ulfström  2014 
Sekreterare Monica Carlsson  2013 
V sekreterare Britt Anderson  2013 
Kassör Birgitta Myrén  2013 
Övr ledamöter Ann-Margret Högberg  2014 
 Inger Myrén  2014 
 
I tur att avgå Monica Carlsson 
 Britt Anderson 
 Birgitta Myrén 
 
Ersättare Anders Carlsson 
 Elisabeth Johansson 
 Gunnar Karlsson 
  
Arbetsutskott Karin Borgström 
 Cenneth Ulfström 
 Monica Carlsson 
 Birgitta Myrén 
 
Revisorer Bengt Rudqvist 
 Christian Almbecker 
 
Revisorsersättare Anders Nilsson 
 Nils-Arne Karlsson 
 
Adj ledamöter Willy Engebrethsen 
 Gun-Nilla Jansson 
 Elin Anderson 
 Sune Svensson 
 
Medlemsrådgivare Gun-Nilla Jansson 
 Karin Borgström 
 
Rättsombud Willy Engebrethsen 
 
Valberedning Gunnel Carlsson, sammankallande 
 Kicki Winbo 
 Ann-Catrine Bengtsson 
Kommittéer 
Aktivitetskommittén Inger Myrén, sammankallande 
  Sara Myrén  
  Anna Myrén  
  Gunilla Karlsson 
 Åke Lönnqvist 
 Johan Lönnqvist 
 Marie Johansson 
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Aktivitetskommittén, forts Jörgen Gunnarsson 
 Anneli Andersson 
 Göran Carlsson 
 
Loppmarknadskommitté Gun-Nilla Jansson, sammankallande 
 Willy Engebrethsen 
 Britt Anderson 
 Lennart Gunnarsson 
 Hasse Håkansson 
 Kennet Svensson 
 

Medlemmar 
Falkenbergsortens FUB har under året haft 276 (275), vilket är en ökning med 1 st 
jämfört med 2012. (Föregående års siffra inom parentes). Medlemsavgiften har varit 
160 kronor per medlem. 
 

Årsmöte 
Årsmötet hölls i Kyrkans Hus, Falkenberg, den 8 mars 2013. Årsmötet inleddes med en 
tyst minut för medlemmar som avlidit under året. Styrelsens ordförande, Gun-Nilla 
Jansson, hälsade därefter alla välkomna till årsmötet. 
 
Till ordförande för mötet valdes Monica Rudqvist och till sekreterare Monica Carlsson. 
Gun-Nilla Jansson avgick som ordförande och avtackades för sin tioåriga insats i sty-
relsen. Dessutom avtackades Willy Engebrethsen för sin mångåriga insats i FUB-
styrelsen, han invaldes redan 1981. Båda är nu adjungerade ledamöter i styrelsen. 
 
Efter förhandlingarna serverades en god måltid. För underhållningen svarade Tobias 
Jirevall. 
 

Protokollförda sammanträden 
Under året har föreningen haft 11 protokollförda styrelsemöten samt 1 möte med 
arbetsutskottet. 
 

Genomförda aktiviteter under året 
 
Medlemsmöten 
Den 15 april hade FUB ett medlemsmöte som handlade om färdtjänst. Vi hade bjudit in 
politiker från regionen och socialnämnden, tjänstemän från socialförvaltningen samt 
Hallandstrafiken. Mötet var öppet både för medlemmar och övriga intresserade. Många 
medlemmar hade synpunkter på nya regler för transporter inom omsorgen och hur färd-
tjänst fungerar.  
 
Mötet har under året följts upp av flera träffar med Hallandstrafiken, där vi har diskuterat 
konsekvenserna av de nya reglerna, problem i bokningssystemet m m. Hallandstrafiken 
uppmanar alla som har klagomål att framföra dem direkt till Hallandstrafiken så fort som 
möjligt. De kommer gärna ut till gruppbostäder och informerar om regler och boknings-
system. FUB önskar att de blir mer aktiva i det arbetet. 
 
Ett medlemsmöte genomfördes i samarbete med Folktandvården i Falkenberg den 10 
oktober i deras nya lokaler. 
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Till våra medlemsmöten är alla medlemmar och gode män/företrädare/personal väl-
komna. Vi hoppas och tror att innehållet är intressant för de flesta! 

 
Övriga aktiviteter 
Aktivitetskommittén har under året haft 4 planeringsmöten. 

 Vi har haft 4 bingotillfällen 

 3 träffar med Christer Borg 

 Musikalshow med elever från Vesterhavsskolan 

 Midsommarfest 

 Grillkväll 

 Resa till Ängelholm 

 Sannarpsbadet 

 Julfest 

Loppmarknaden 
Som vanligt började vi veckan innan med att sätta upp reklam inför lördagen. På freda-
gen startade vi mitt på dagen med att ta emot, packa upp och ställa fram alla våra ”lop-
por” så snyggt och fint som möjligt. De flesta visste sedan tidigare vad som skulle göras 
och ”nykomlingar” hjälptes in i arbetet. Allt flöt på lika bra som vanligt med många besö-
kare och bra stämning!  
 
Vi har också haft ett loppis-stånd på Växthuset varannan söndag under hösten. Detta är 
en aktivitet där personer med utvecklingsstörning deltar självständigt och tar stort 
ansvar. 
 

Övrigt 
Hyra av Sannarpsbadet den 5 oktober - en uppskattad aktivitet som sponsrades av 

Länsförbundet FUB för alla lokalföreningar i Halland. 

Hemsidan 
Hemsidan har under året bytt design. Inger Myrén har via RiksFUB fått utbildning och 
Falkenberg var en av pilotföreningarna som var med och startade den nya webbsidan. 
 
Samverkan 
Styrelsen har regelbundet haft samverkan med politiker och tjänstemän i Socialnämn-
den/Socialförvaltningen i Falkenbergs Kommun, entreprenörerna Attendo, Nytida, 
Humana Omsorg och Ny Kraft samt representanter för särskolan och kommunens 
fritidsverksamhet. 
 
Lotterier 
Föreningen har sålt ca 200 Sverige-lotter och 100 julkalendrar under året – ett bra till-
skott till föreningens aktiviteter. FUB har också sålt smålotterier på bl a loppmarknaden 
och julfesten med gott resultat. 
 
Information till medlemmarna 
Medlemsbladet ”FUB-Nytt” har utkommit med 3 nummer under året. 
 
Administration 
Under året har Bild & Datagruppen på Nytidas Dagcenter hjälpt föreningen med diverse 
administrativa uppgifter. 
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Konferenser 
Flera medlemmar har deltagit i konferenser, kurser och möten på riks-, regional-, läns- 
och lokalnivå.  
 
Representation 
Ann-Margret Högberg är ordinarie ledamot i Kommunala Handikapprådets Referens-
grupp. 
 
I FUBs länsförbundsstyrelse har Willy Engebrethsen och Monica Carlsson varit leda-
möter samt Karin Borgström och Gunilla Karlsson adjungerade ledamöter. Gunnel 
Carlsson har varit ledamot i Länsförbundets valberedning.  
 
Representanter från Falkenbergs FUB i Hallandsklippan är Gunilla Karlsson, ordfö-
rande, samt ledamöterna Elin Anderson, Hasse Jansson och Cecilia Andersson. Utan 
våra handledare hade dessa möten inte varit möjliga att genomföra. Hallandsklippan 
har haft 3 protokollförda styrelsemöten, 1 årsmöte och 2 verksamhetskonferenser under 
året.  
 
Laxringen 
I samband med Hallandsklippans årsmöte startade medlemmarna i Falkenberg sin 
egen sektion: Laxringen, som har fyra medlemmar. Tröjor har tagits fram och gruppen 
gjorde i augusti en trevlig resa och cyklade dressin i Ambjörnarp. Gruppen har haft tre 
möten under 2013 och har även startat en dansaktivitet. 
 

Hänt under året 
 
Planering för paneldebatt med politiker  
FUB planerar att tillsammans med andra handikapporganisationer i Falkenberg 
genomföra en paneldebatt inför valet 2014. Nu är det valår och därför mycket intressant 
att höra politikernas svar på frågor som berör alla oss med funktionshinder i vår närhet. 
Debatten kommer att hållas i Black Box i Falkhallen den 4 mars. Under året har vi haft 
fem planeringsmöten. 
 
De viktigaste gemensamma frågorna: 

 Farhågor med privatiseringen 

 Tillgänglighet i samhället. Kan också gälla bemötande. 

 Rätten till arbete/daglig verksamhet/sysselsättning 

 Alla stora frågor skall behandlas av kommunfullmäktige 

 Kvalitetskontroll av verksamheter 

 Mötesplatser 
 
Tre huvudfrågor 

 Demokrati=Inflytande-Insyn-Samverkan mm. 

 Kvalitet 

 Tillgänglighet 
 

Vi hoppas på stor uppslutning och många bra frågor. 
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Boendemöten 
Under året har 4 diskussionskvällar om att bo i ”Bostad med särskild service enligt LSS” 
genomförts i samarbete med FUB i Falkenberg. Dessa träffar har genomförts som en 
del i Willy Engebrethsens projekt för Länsförbundet FUB: ”LSS-lagens tillämpning inom 
kommunala och upphandlade verksamheter samt kvalitetssäkring och tillsyn av verk-
samheter som berör aktuell personkrets”. 
 
Projektet kommer att fortsätta under hela 2014 och dessa diskussionskvällar är plane-
rade att fortsätta med olika inriktningar och inbjudna gäster. 
 
Året som Rättsombud 
Det har varit fortsatt många ärenden i Falkenberg men även i andra halländska kom-
muner. Uppdrag har även genomförts i andra delar av landet. Året har präglats av 
kommuners ovilja att tillgodose och bevilja rätt till stöd enligt LSS. En förklaring till 
många märkliga beslut från biståndsenheter tydliggjordes genom TV-programmet Kalla 
Fakta. Avslöjandet av att en kringresande jurist/konsult lärde ut hur handläggarna skall 
dra in eller ge avslag på begäran om LSS-insatser till svårt funktionshindrade var 
skrämmande. Detta tydliggjorde också ett av de stora problemen med den bristande 
rättssäkerheten, där den enskilda människan ställs emot kommunala tjänstemän och 
dess jurister. 
 
Under året har också många missförhållanden uppdagats runt om i landet inom olika 
LSS-verksamheter. Detta ligger bl.a. till grund för RiksFUBs beslut att 2014 års stora 
fråga blir ”Att återta LSS”, såsom lagen är tänkt att fungera! 
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VERKSAMHETSPLAN 2014 
 
Falkenbergsortens FUB kommer att fortsätta arbetet för att invånare med utvecklings-
störning i Falkenberg ska ha  
 

- bra bostäder med tillgång till hjälp och stöd i tillräcklig omfattning 
FUB anser att det är självklart att man ska kunna välja var i kommunen man vill 
bo 

 
- meningsfull sysselsättning på arbetstid 

FUB anser att det är självklart att grupper inom daglig verksamhet har ett litet 
antal medarbetare och tillräckligt med personal 

 
- en meningsfull fritid 

FUB anser att det är självklart att personer med utvecklingsstörning erbjuds och 
uppmuntras att delta i fritidsaktiviteter – både inom och utanför fritiden. 
FUB anser att den som behöver ledsagning för att kunna delta i samhället ska få 
det. Man ska inte ha någon merkostnad för detta stöd. 

 
Falkenbergsortens FUB kommer också under 2014 arbeta för att 
 

- styrelsemedlemmarna ges möjligheter att uppdatera sina kunskaper om LSS, 
dels teoretiskt men också hur LSS fungerar i praktiken i Falkenbergs kommun 

 
- skapa tillfällen för medlemmar att träffas, dels genom medlemsmöten och dels 

genom riktade möten till grupper med gemensamma intressen eller problem 
 

- öka medvetenheten hos gode män i kommunen om det stora ansvar som upp-
draget innebär. 

 
Falkenbergsortens FUB skall genomföra ovanstående genom att 
 

- bevaka våra medlemmars rättigheter genom 
 samverkan med Socialnämnd/Socialförvaltning i Falkenbergs Kommun 
 samverkan med privata bolag som utför drift av boenden, daglig verksamhet och 
 barnverksamheter m m samt 
 samverkan med särskolan  
 

- bevaka och följa utvecklingen inom de upphandlade verksamheterna, speciellt 
 avseende eventuella konsekvenser av personalminskningar m m 
 

- samarbeta inom FUB på läns- och riksnivå 
 

- arrangera olika aktiviteter så att alla har möjlighet att delta 
 

- informera mer aktivt om vår verksamhet 
 

- stödja Hallandsklippan, bl a med handledare. 
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