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1. Årsmötet öppnas 

Ordförande Bengt Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

Mötet valde följande funktionärer: 

a) Mötesordförande: Ragnar Holgersson 

b) Mötessekreterare: Linda Brodin 

 

3. Godkännande av föredragningslista 

Föredragslistan godkändes och fastställdes av mötet 

 

4. Frågan om kallelse skett enligt stadgarna 

Mötet fastslog att kallelse till årsmötet sänts ut i behörig ordning. 

 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Mötet valde Sven Bjärsved och Torsten Sandberg 

 

6. Verksamhetsberättelse 2012 

Alla läste igenom berättelsen för verksamhetsåret 2012 och verksamhetsberättelsen 

godkändes och lades till handlingarna (bilaga 2). 
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7. Ekonomisk rapport 

Vår kassör Ingela Brodin berättade lite om rapporten och den godkändes av mötet och 

lades till handlingarna. 

 

8. Revisionsberättelse 

Caroline Johansson reciterade berättelsen. Revisorerna ansåg att föreningen utfört sina 

uppgifter enligt revisionspraxis utan anmärkning. Den godkändes av mötet och lades 

till handlingarna (bilaga 3.) 

 

9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året 

Revisorerna föreslog att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

 

10. Beslut om medlemsavgift för 2014 

Mötet beslöt att behålla 2012 års avgifter med reservation för om Riks höjer/sänker 

sina avgifter och då justera med motsvarande belopp.  

 

11. Verksamhetsplan för 2013 

Alla läste igenom planen för verksamhetsåret 2013 och styrelsen informerade att det 

även kommer ordnas en vårresa till Gekås i Ullared. Verksamhetsplanen godkändes 

och lades till handlingarna (bilaga 4). 

 

12. Kostnadsersättning och arvode för styrelsen och aktivitetsledare 

Mötet beslutade att låta arvodena vara oförändrade från 2012. 

 

13. Val av ordförande 1 år 

Mötet valde Bengt Andersson 

 

14. Val av 2st styrelseledamöter 

Mötet valde Sven Bjärsved och Ewa Ottosson 

 

15. Val av 1st ersättare 

Denna plats är vakant och styrelsen har i uppdrag att fylla den under året. 

 

16. Val av 2 revisorer 1 år 

Mötet valde Ingegerd Svensson och Caroline Johansson 

 

17. Val av 2 ersättare för revisorer 1 år 

Mötet valde Lena Åholm och Susanne Johansson 
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18. Val av lotteriföreståndare 1 år 

Mötet valde Gun Lundqvist 

 

19. Val av ordinarie ledamot i HSO 1 år (Handikapporganisationernas Samarbets 

Organ) 

Mötet valde Lilian Andersson 

 

20. Val av ordinarie ledamot i RFF 1 år (Kommunens råd för 

funktionshinderfrågor) 

Mötet valde Lilian Andersson 

 

21. Val av ordinarie representant till Habiliteringens Brukarråd 

Mötet valde Gunnel Trygg 

 

22. Val av valberedning, varav en sammankallande 

Mötet valde Allan Markusson. Mötet lämnade till styrelsen att ta fram en person till. 

 

23. Val av redaktionskommitté, varav en sammankallande 

Mötet valde Ragnar Holgersson (sammankallande), Charlotta Lindström och 

Linda Brodin. 

 

24. Val av festkommitté, varav en sammankallande 

Mötet valde Ewa Ottosson (sammankallande), Lilian Andersson, Daniel Ottosson, 

Gun Lundqvist och Hanna Nyqvist. 

 

25. Val av höstmarknadskommitté, varav en sammankallande 

Mötet valde Ingela Brodin (sammankallande), Linda Brodin, Gunnel Holgersson, Maj 

Niklasson, Ingegerd Svensson, Gunnel Trygg och Britt-Marie Wallin. 

 

26. Val av samverkansgrupp för skolfrågor, varav en sammankallande 

Denna plats är vakant och styrelsen har i uppdrag att fylla den under året. 

 

27. Val av samverkansgrupp för daglig verksamhet, varav en sammankallande 

Gunnel Trygg (sammankallande), Lilian Andersson, Ragnar Holgersson och Britt-

Marie Wallin. 

 

28. Ändring av stadgar. 

Förslaget på kompletteringen av stadgarna godkändes av mötet. 
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29. Information om Lyckan 

Bengt Andersson informerade om hur det ligger till med Lyckan. Det finns inget 

mögel i huset och en ny luftvärmepump kommer att installeras under 2013.  

 

30. Övrigt 

Innan årsmötet berättade föreningens rättsombud Bengt Andersson och 

medlemsrådgivare Lilian Andersson om vad de kan hjälpa medlemmarna med. 

 

FUB:s rättsombud hjälper FUB-medlemmar i juridiska frågor. Rättsombuden har 

genomgått en grundutbildning i juridik med inriktning på den lagstiftning som är 

viktig för personer med funktionsnedsättningar och får kontinuerlig information om 

rättspraxis och lagändringar. 

Rättsombuden kan ge information om lagar, rättigheter och gällande rättspraxis, hjälpa 

till vid myndighetskontakter, ge tips till exempel vid ansökan om insats eller vid 

överklagan av ett myndighetsbeslut samt bevaka rätt vid misstanke om övergrepp eller 

andra missförhållanden. Det kostar inget att få hjälp av ett rättsombud. 

 

FUB:s medlemsrådgivare har gått en grundutbildning inom FUB och deltar 

regelbundet i fortbildningar och träffar. Medlemsrådgivaren kan vara till god hjälp när 

familjen står inför förändringar eller när man behöver någon att prata med. 

 

31. Mötet avslutas 

Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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