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Protokoll 
 

 

Art: Årsmöte 

 

Plats: 2018-02-28 

 

Plats:  Lilla salen, Kvarnkullen, Kungälv  

 

Närvarande:  Enligt lista 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ewa Ottosson öppnade årsmötet. 

 

2. Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes efter följande ändring: 

 

Rubriken för punkt 12 ändras till ”Kostnadsersättning och arvode” och samti-

digt kompletteras andra stycket med ”representanter i kommittéer och råd”.  

 

3. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet befanns vara behörigen utlyst. 

 

4. Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande för mötet valdes Ragnar Holgersson och till sekreterare  

Gunnel Trygg. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Gert Holmér och Hanna Nyqvist valdes till justeringsmän tillika rösträknare 

att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Gunnel Trygg föredrog verksamhetsberättelsen som delades ut på mötet. 

Verksamhetsberättelsen godkändes samt lades till handlingarna. 

 

7. Ekonomisk rapport 

Caroline Johansson föredrog den ekonomiska rapporten, som delades ut på 

mötet. Rapporten godkändes samt lades till handlingarna. 

 

8. Revisionsberättelsen 

Caroline Johansson läste upp revisionsberättelsen, som godkändes och lades 

till handlingarna. 
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9. Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017. 

 

10. Medlemsavgift 2019 

FUB Kungälv kommer att följa det beslut som fattas på förbundsstämman. 

 

Förslag till förbundsstämman: 

- 300 kronor för huvudmedlem  

-   60 kronor för familjemedlem  

 

Om beslutet inte går igenom på förbundsstämman kommer medlemsavgiften 

att bli oförändrad: 

- 200,- kronor för huvudmedlem 

 -  90,- kronor för familjemedlem 

 

11. Verksamhetsplan 2018 

Ewa Ottosson föredrog verksamhetsplanen som delades ut på mötet.  

Planen godkändes samt lades till handlingarna.  

 

12. Kostnadsersättning och arvode  

Samtliga styrelsemedlemmar får 50,- kronor för varje styrelsemöte som de 

varit med på. Ordförande, kassör och sekreterare får dessutom 500,- kronor 

per år.  

Aktivitetsledare, representanter i kommittéer och råd får en kostnadsersätt-

ning på 50,- kronor per aktivitet/möte som de deltagit i. 

Ersättning till utomstående aktivitetsledare utgår enligt separat överenskom-

melse. 

 

13. Val av ordförande 

Ordförande  Ewa Ottosson  1 år  Omval 

 

14. Val av styrelseledamöter 

Ordinarie ledamot Laila Persson 2 år  Omval 

Ordinarie ledamot Sara Öhrn 2 år  Nyval 

 

15. Val av ersättare 2 år 

Ersättare Asta Norrman  2 år   Nyval 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter gjorda val har styrelsen följande sammansättning fram till nästa  

årsmöte: 

  Vald t o m 

Ordförande Ewa Ottosson  2019 

Ordinarie  Viveca Arvidson 2019 

  Marguerite Ahlgren  2019 

  Sara Öhrn 2020 

  Laila Persson 2020 

Ersättare  Sven Bjärsved 2019 

 Asta Norrman 2020 
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16. Val av revisorer 

Ordinarie  1 år Ingela Brodin Omval 

Ordinarie 1 år Caroline Johansson  Omval 

 

17. Val av ersättare för revisorer 

Ersättare 1 år Lena Åholm   Omval 

Ersättare 1 år Susanne Johansson Omval 

 

18. Val av lotteriförståndare 

Lotteriföreståndare 1 år Gun Lundquist   Omval 

 

19. Val av ledamot Handikappförbunden 

Ordinarie  1 år Beslöts att ej utse ledamot  

 

20. Val av ledamot RFF (Kommunens råd för funktionshinderfrågor) 

Ordinarie 1 år Asta Norrman   Nyval 

 

21. Val av valberedning 

Lars-Christian Hellgren fick tillsammans med styrelsen i uppdrag att verka 

som valberedning inför årsmötet 2019. 

 

22. Val av redaktionskommitté 

Sammankallande  1 år Gunnel Trygg 

  1 år Lars-Christian Hellgren  

 1 år Ragnar Holgersson  

  1 år  Laila Persson  

  1 år  Lotta Lindström  

 

23. Val av festkommitté 

Sammankallande  1 år Ewa Ottosson 

  1 år  Viveca Arvidson  

 1 år  Marguerite Ahlgren  

 1 år Hanna Nyqvist  

  1 år Gabriella Gjerde 

 

24. Val av höstmarknadskommitté 

Sammankallande 1 år Ingela Brodin  

Sammankallande 1 år Ingegerd Svensson  
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25. Val av LSS-grupp  

Sammankallande 1 år Gunnel Trygg 

 1 år Lilian Andersson 

 1 år  Viveca Arvidson  

 1 år   Lotta Lindström 

  1 år Laila Persson 

  1 år  Britt-Marie Wallin 

 

26. Val av ombud till Riksförbundet FUB:s förbundsstämma 

Beslöts att styrelsen får i uppdrag att utse ett ombud inom eller utom styrelsen  

 

27. Val av ombud till FUB Västra Götalands ombudsmöte 

Styrelsen får i uppdrag att utse max 6 ombud inom eller utom styrelsen att 

förutom ordförande representera FUB Kungälv vid ombudsmötet  

 

28. Övriga frågor 

Före de egentliga årsmötesförhandlingarna tog Laila Persson upp följande: 

”FUB har fått kännedom om att det har förekommit utskällningar av våra  

aktiva och ledare i flera sammanhang. Jag vädjar till alla att hålla en god ton 

och behandla våra ledare och aktiva på ett sjysst och respektfullt sätt. De  

ställer allihop upp ideellt, och vi ska vara rädda om dem.” 

 

Deltagarna på årsmötet blev tillfrågade om de var intresserade av Stefan Rö-

mer och Lennart Hamnelid föreläsning ”Istället För och Tillsammans med”, 

som vänder sig till föräldrar, god man/förvaltare och personal. Beslöts att fö-

reläsningen ska genomföras under hösten. 

 

Redaktionsgruppen arbetsuppgifter utökades med att omfatta administration 

av hemsida och facebook.  

 

Gunnel Trygg informerade om vad som hänt när det gäller information från 

kommunen angående ökning av matkostnaden på daglig verksamhet från 40,- 

kronor till 44,- kronor. I korthet gäller att kommunfullmäktige tog beslut om 

höjda taxor den 1 februari. Höjningen gäller från samma datum. Information 

från DV lämnats till några brukare den 21 februari. FUB klagade och förvalt-

ningen beslöt ändra datumen till den 1 mars. Informationsbrev skickades ut 

den 28 februari. Det visade sig på årsmötet att ingen av de närvarande förut-

om LSS-gruppen hade fått informationsbrevet. FUB har en fråga liggandes 

hos sektorschefen hur distributionen av informationsbrevet har skett och in-

väntar ett svar.  

 

Gunnel Trygg informerade om att kommunerna i år kan söka statsbidrag för 

habiliteringsersättning och att LSS-utredningen har fått ett tilläggsdirektiv att 

utreda om habiliteringsersättningen ska bli lagstadgad. Syftet med statsbidra-

get är att kommunerna inför eller höjer en låg dagpenning till dem som deltar 
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i daglig verksamhet enligt LSS. Socialstyrelsen har gett ut anvisningar och en 

fördelningsnyckel, som visar att Kungälv har rätt att söka 1.890.00,- kronor. 

Statsbidraget gäller endast för 2018 och kan rekvireras senast 1 juni. Ersätt-

ningen kan betalas ut retroaktivt från den 1 januari till dem som är med i dag-

lig verksamhet. Vi har varit i kontakt med flera instanser, bland annat Social-

styrelsen, och frågat vad en låg dagpenning är, men inte fått besked. Enligt 

sektorchef Lena Arnfelt kommer kommunen att söka delar av beloppet. Vi 

kommer att träffa Lena Arnfelt den 13 mars för att höra hur kommunen tänker 

och samtidigt framföra vårt krav på att hela beloppet ska sökas.  

 

29. Mötets avslutande 

Ragnar Holgersson förklarade mötet för avslutat. 

 

Kungälv 2018-03-01 

 

 

      

Ragnar Holgersson  Gunnel Trygg 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

      

Gert Holmér   Hanna Nykvist  

 
 

 

 

 

 

 

 

Kvällen inleddes med att Hanna Nykvist från Studieförbundet Vuxenskolan informerade om 

studiecirkeln Mitt val samt utbildning av ledare till cirklarna ”Välkommen på middag” och 

”Du äger ditt ja och ditt nej”.  

 

Därefter informerade Gunnel Trygg om kommande aktiviteter såsom föreställningen  

”I Fadren, Sonens och Försäkringskassans namn”, Temakväll LSS, visning på Naturhistoriska 

mussét samt Grill- och Golfdag.  

 

Pernilla Jakobsson och Patrik Broberg berättade om Hälsopåsen och visade tre filmer från 

Bohusklippet, en filmfestival som genomfördes av daglig verksamhet i november 2017.  


