
Protokoll 

fört vid FUB i Kungälvs med omnejd årsmöte på Kvarnkullen tisdagen den 28 februari 2012 

 

1. Mötets öppnande 

Bengt Andersson öppnade årsmötet och hälsade medlemmarna välkomna. 

 

2. Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande för mötet valdes Ragnar Holgersson och till sekreterare Gunnel Trygg. 

 

3. Föredragningslista 

Den föreslagna föredragningslistan godkändes efter komplettering av punkt 14 att två 

styrelseledamöter skall väljas på två år samt punkt 15 att en ersättare skall väljas på 

två år och att fyllnadsval på ett år skall ske för en ersättare. 

 

4. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet befanns vara behörigen utlyst. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Ingela Brodin och Ingegerd Svensson valdes till justeringsmän tillika rösträknare att 

tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

6. Verksamhetsberättelse 

Bengt Andersson föredrog verksamhetsberättelsen som har kunnat hämtas på 

Vuxenskolan eller laddas ned från föreningens hemsida. Verksamhetsberättelsen 

delades även ut på mötet. Berättelsen lades till handlingarna. 

 

7. Ekonomisk rapport 

Gun Lundquist föredrog den ekonomiska rapporten, som delades ut på mötet. 

Rapporten lades till handlingarna. 

 

8. Revisionsberättelsen 

Ingegerd Svensson läste upp revisionsberättelsen, som lades till handlingarna. 

 

9. Ansvarsfrihet 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011. 

 

10. Medlemsavgift 2013 

Mötet beslutades att följande medlemsavgifter skall gälla för 2013. 

Huvudmedlem 200,- kr/år 

Familjemedlem 90,- kr/år 

 



11. Verksamhetsplan 2012 

Bengt Andersson föredrog verksamhetsplanen för 2012, som lades till handlingarna 

efter att ha kompletterats med att föreningen nu har ett rättsombud och en 

medlemsrådgivare. 

 

12. Kostnadsersättning och arvode till styrelse och aktivitetsledare 

Samtliga styrelsemedlemmar arvoderas med 50,- kr för varje styrelsemöte som de 

deltagit i. Dessutom erhåller ordförande, kassör och sekreterare ett arvode med 500,- 

kr/år. Aktivitetsledare erhåller 50,- kr per aktivitet som de deltagit i. 

 

13. Val 

Styrelse 

Ordförande  1 år Bengt Andersson Omval 

Ordinarie ledamot 2 år Linda Brodin Nyval 

Ordinarie ledamot 2 år Ingela Brodin Nyval 

Ersättare 1 år Hanna Nyqvist Fyllandsval 

Ersättare 2 år Gunnel Trygg Nyval   

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer 

Ordinarie  1 år Ingegerd Svensson Omval 

Ordinarie 1 år Carolina Johansson  Nyval 

Ersättare 1 år Lena Åholm  Nyval 

 Ersättare 1 år Susanne Johansson Nyval 

 

Lotterier 

Lotteriföreståndare 1 år Gun Lundquist 

 

Handikappföreningarns Samarbetsorgan (HSO) 

Beslöts att ej utse representanter till HSO samt uppdrog åt styrelsen att utreda om 

föreningen skall vara medlemmar i HSO. 

 

 

Efter gjorda val har styrelsen följande sammansättning fram till nästa 

årsmöte: 

  Vald t o m 

Ordförande Bengt Andersson  2013 

Ordinarie  Sven Bjärsved  2013 

  Ingela Brodin  2014 

  Linda Brodin 2014 

  Ewa Ottosson 2013 

Ersättare  Hanna Nyqvist 2013 

 Gunnel Trygg  2014 



Kommunens råd för funktionshinderfrågor 

Ordinarie 1 år Lilian Andersson 

 

Habiliteringens Brukarråd 

Ordinarie 1 år Gunnel Trygg 

Beslöts att ej utse ersättare till Habiliteringens Brukarråd. 

 

FUB Västra Götalands ombudsmöte 

Ordinarie  1 år Bengt Andersson 

Ersättare    Vice ordförande (utses på konstituerande 

   styrelsemöte) 
 

FUB:s förbundsstämma 

Ordinarie 1 år Bengt Andersson 
 

Valberedning 

Ingegerd Svensson 1 år sammankallande 

Allan Marcusson 1 år 

Vakant 1 år 

Vakant 1 år 
 

Redaktionskommitté 

Ragnar Holgersson 1 år sammankallande 

Charlotta Lindström 1 år 

Linda Brodin 1 år 

En representant från styrelsen 
 

Festkommitté 

Ewa Ottosson 1 år sammankallande 

Lilian Andersson 1 år 

Siv Hilmersson 1 år 
 

Julmarknadskommitté 

Ingela Brodin 1 år sammankallande 

Linda Brodin  1 år 

Gunnel Holgersson 1 år 

Maj Niklasson 1 år 

Ingegerd Svensson 1 år 

Gunnel Trygg  1 år 

Britt-Marie Wallin 1 år 
 

LL-ombud 

Hanna Nyqvist 1 år 
 

Samverkansgrupp skola 

Inga representanter utsågs till samverkansgrupp skola.  



Samverkansgrupp för daglig verksamhet 

Gunnel Trygg 1 år sammankallande 

Lilian Andersson 1 år 

Ragnar Holgersson 1 år  

Britt-Marie Wallin 1 år 

14. Stadgar 

Årsmötet beslöt att anta nya stadgar som är anpassade till RiksFUB:s normalstadgar 

för lokalförening. 

 

15. Brukarråd 

FUB i Kungälv har blivit inbjuden till att delta i brukarråden för BUP, Region Bräcke 

logopedi neurologi DART samt omsorgspsykiatrin. Efter diskussion på årsmötet 

beslöts hänskjuta frågan till styrelsen om föreningen skall delta i någon eller några av 

dessa brukarråd.  

 

16. Övriga frågor 

Ann-Mari Broberg, sektorchef Arbetsliv och stöd, samt Ann Damberg Ström, 

verksamhetsutvecklare Arbetsliv och stöd, inledde årsmötet med att informera om 

nuläget och framtiden inom funktionshinderverksamheten. Ann-Mari Broberg 

informerade om nuläget. 2012 kommer att bli ett tufft år – ett hundår – för hela 

funktionshinderverksamheten samt arbetsliv och stöd på grund av kommunens dåliga 

ekonomi. Att situationen förbättras nästa kan inte utlovas. En stor fråga är bristen på 

lokaler för daglig verksamhet samt bostäder med särskild service. I dagsläget finns det 

elva beviljade bostadsbeslut där besluten fattades för mellan 1 – 4 år sedan. Av dessa 

har tre personer valt att vänta tills trygghetsboendet på Orren är klart. För de övriga 

har redan utdömts ett vite och risken finns för ytterligare viten.  

Ann Damberg Ström har fått i uppdrag att se över befolkningsökningen för personer 

med funktionshinder samt att genomföra en kartläggning av framtidens utveckling 

gällande funktionshinderboenden under åren 2012-2015. Kartläggningen skall göra det 

lättare för kommunen att ha en framförhållning när det gäller behoven för personer 

med funktionshinder. 

Ann-Mari Broberg och Ann Damberg Ström informerade vidare om EU-projektet 

GRo. Syftet med GRo är att skapa hållbara strukturer för organisatoriskt lärande i 

kommunala verksamheter genom att ta fram, pröva och utvärdera olika modeller för 

utvecklingsarbete. Fem funktionshinderverksamheter och en måltidsverksamhet med 

sammantaget över 1 000 anställda i kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, 

Partille och Stenungsund deltar i projektet. 

 

Dag Waltersson, anhörigkonsulent inom Kungälvs kommun, informerade om sitt 

uppdrag. Sedan socialtjänstlagen ändrades den 1 juli 2009 från att kommunerna bör 

erbjuda anhörigstöd till att kommunerna skall erbjuda anhörighetsstöd har Kungälvs 

kommun från och med den 1 januari 2012 inrättat en ny tjänst som anhörigkonsulent. 

http://www.ale.se/
http://www.harryda.se/
http://www.kungalv.se/
http://www.lerum.se/
http://www.partille.se/
http://www.stenungsund.se/


Genom anhörigkonsulenten kan anhöriga få information, vägledning och enskilda 

samtal. De kan till exempel få veta mer om sina rättigheter, vad de kan söka som 

bistånd och hur de går tillväga. De kan också få veta mer om olika stödgrupper eller 

frivilliga och ideella organisationer. Med anhörig menas den som har ett vårdande 

ansvar för en person som drabbats av någon form av funktionsnedsättning. Det kan till 

exempel vara make/maka, partner, förälder, syskon, barn eller annan anhörig. 

 

Ann-Mari Broberg avslutade med Tage Danielssons dikt ”Droppen”: 

”En droppe droppad i livets älv 

har ingen kraft till att flyta själv 

Det ställs ett krav på varenda droppe: 

Hjälp till att hålla de andra oppe!" 

 

Caroline Johansson informerade om möjligheterna att anordna en ”Pröva-på-dag” på 

Silvagården, som är en ridskola i Rödbo. 

 

Ingela Brodin informerade om att FUB har blivit inbjudna till ett möte med 

Romelanda UF för samarbete kring exempelvis en fotbollsaktivitet.   

17. Mötets avslutande 

Ragnar Holgersson förklarade mötet för avslutat. 

 

 

Kungälv 2012-03-04 

 

      

Ragnar Holgersson  Gunnel Trygg 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

      

Ingela Brodin   Ingegerd Svensson 


