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         Årsberättelse 

Inre Ringen Falkenberg 2019 

Under 2019 har Inre Ringen Falkenberg (IRF) 

haft fyra medlemmar och två handledare fram till 

september. Då fick IRF en ny medlem med 

handledare. Vi hälsade henne välkommen vid 

möte den 6/10. 

IRF har haft nio möten under 2019. 

På årets första möte planerades redovisning av 

den ”studie” om Falkenbergs Dagliga 

verksamheter som gruppen arbetat med under 

2018. Redovisningen har presenterats för Attendo, 

Bräcke Diakoni, Falkenbergs kommun, Inre 

Ringen Sverige m.fl. Bräcke Diakoni presenterade 

även detta på sin hemsida. 

I januari skrev IRF på ett avtal med Språkvänner. 

IRF har nu en Språkvän som heter Mohammed.  

Vi kan med glädje konstatera att Mohammed 

tycker om att vara med på våra danser.  

IRF har diskuterat olika kulturkrockar som vi kan 

möta. 

Dans Fusion har fortsatt under hela 2019 och det 

är roligt att så många vill komma. 

Den 16/3 deltog IRF på Inre Ringen Hallands 

årsmöte på Husknuten i Halmstad.  

På grund av brist på handledare valde deltagarna 

att låta IRH vara vilande tills vidare. 
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Under 2019 har IRF bestämt att arbeta med att 

kartlägga vilka aktiviteter som finns för personer 

med intellektuell funktionsnedsättning och vilka 

som anordnar dessa. IRF medverkade i Radio 

Halland och berättade om sina önskemål. 

IRF har också arbetat för att hitta ett gemensamt 

ställe på internet för att samla alla aktiviteter på en 

plats. Bästa förslaget blev Falkenbergs kommuns 

sida för LSS Fritid. Kultur, Fritid & Teknik är 

positiva till detta. 

Falkenbergs Handikappidrott har varit på besök 

hos IRF och berättat om vad de gör. 

IRF deltog i Falkenbergs Pridefestival i juni för 

sjätte gången. Vi gjorde armband där hälften av 

intäkterna gick till FUB. Paraden ingick också 

som en aktivitet för FUB-medlemmar.  

Hallandsloppet, som OK Gläntan i Vessigebro 

ordnat har ”Ett lopp för alla”. IRF var med även i 

år och den här gången fanns även deltagare från 

Laholm med.  

IRF deltog på föreläsning med Per Johansson från 

Glada Hudikteatern. 

Hasse från IRF har genomfört presentationer för 

bland annat Socialdemokraterna om hur det är att 

bo på gruppbostad. 

IRF var representerade på Sparbanksdagen den 

31/8. IRF passade på att fråga olika 

idrottsföreningar om de kan göra prova på 

aktiviteter. 

Begriplig text är ett annat arbetsområde. 

IRF letar efter information på Falkenbergs 

kommuns hemsida för att se om vi hittar och 

förstår vad det står. 
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I september ordnade IRF tillsammans med 

biblioteket en aktivitet på biblioteket. Det blev en 

trevlig kväll med ordjakt och bokstavslek.  

En aktivitet tillsammans med Språkvänner gav oss 

inspiration till detta. 

Under vecka 39 hade FUB i hela Sverige en 

Aktivistvecka. I Falkenberg hade FUB ordnat en 

Mini-Mässa den 28/9. IRF medverkade med 

presentationer och Dans Fusion.  

En av IRF:s handledare, Inger Myrén, 

uppvaktades som Årets FUB-aktivist under 

Minimässan. 

IRF blev även i år inbjudna att hålla ett danspass 

på LärVux kurs ”Hälsa och rörelse”.  

Efter flera års strävan så har nu Kultur-, Fritids- 

och Tekniknämden äntligen fattat beslut om att 

genomföra IRF:s medborgarförslag om ett  

”Följa-med-kort”. Under 2020 ska kortet införas. 

Vi bevakar detta så att det blir som vi tänkt. 

19-20/10 deltog delar av IRF vid Inspirations-

dagar i Stockholm.  

16/11 startade IRF sitt sista möte med att äta 

gemensam middag. Beslut togs om att skriva 

motion om handledare till FUB Falkenberg för 

vidare befordran till RiksFUB. 

Den 30/11 deltog IRF på Tillgänglighetsdag på 

Falkenbergs bibliotek. Dagen hade ABF anordnat. 
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