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                   Styrelsemöte   2020-01-14 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Christer Olsson, Christina Wahlström, Elisabeth Assis, Bo Nilsson,  

                      Jessica  Strandberg och Mats Nelson   

                       

1. Mötets öppnande 
Vi samlades hos Lisen och Christer som hälsade alla välkomna. Det blev te och kaffe med bullar och 

cheesecake. Anna öppnade mötet. 

 

2. Föregående Protokoll 
Claes bokar ett besök på särskolans föräldramöten samt kontaktar hem-och skola och fritids när vårterminen  

kommit igång. 

 

Att vi önskar få in epost-adresser till alla medlemmar som har det. Arbetet pågår. 

Varje medlem kan också gå in på RiksFUBs ’mina sidor’ och uppdatera sina uppgifter. 

 
Planering av FUB-pappa-träffar (Claes ansvarig) resp. FUB-mamma-träffar och om möjligt också ett FUB-

arbetstagarmöte kvarstår. Elisabeth Lindahl och Agneta Nilsson arrangerar mamma-träffen. 

 

Aktivering av vår grupp på FaceBook med Kristina Kenving som administratör pågår.  

 

En sammanställning av årets aktiviteter som vi kan delge LänsFUB görs av Claes och Nina. 

 

Claes och Christer försöker få till ett möte med Cecilia Lövrup för att få mer information i frågan  

om hur utjämningsbidraget hanteras på Lidingö. 

 

Anna tar fram en verksamhetsplan. 

 

Inbjudan till Bengt Liljeqvist till ett styrelsemöte är fortfarande aktuellt. Nina gör det. 

 

3. Kassarapport 
- 

4. Årsmötet 
Går av stapeln lördagen den 15/2 2020 på Foresta. 

Inbjudan kommer att skicka ut snarast. Anmälan ska göras senast den 2 februari. 

Entrévgift blir även i år 200 kronor. 

RiksFUB har aviserat ändring stadgarna vilket betyder att vi måste justera i lokalföreningens stadgar i  

enlighet smed detta. Det gäller beslut av årsavgift samt processen för upplösning av en lokalförening. 

 

5. Samverkan med Staden 

• Anna och Claes besökte Allhuset den 8/1 2020. Josefin var tyvärr sjuk. De pratade då med personalen om 

behovet av verksamheter för äldre. Ett nytt möte med Josefin är bokat till den 30/1 2020. 

• Vi kommer att ha ett speciellt samverkanmöte med utförarsidan den 20/1 2020 med Susanna Hauk, 

som inte kunde deltaga på mötet den 9/12.  

Vi kommer att begära en uppdaterad organisationsplan samt i första hand lägga upp riktlinjerna för 

samverkan. Vi har för avsikt att gå igenom flytten av den Dagliga Verksamheten. 

Övriga frågor, t.ex boendefrågor, får vi skjuta på till ett senare möte. 

• Nästa Samverkanmötet med Helén Furenius blir den 17/2 2020. 
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6. Tillgänglighetsrådet  
Anna och Claes deltog i mötet den 18/12. 

Funktionshinderpolitiska programmet diskuterades och Bo Brismar meddelade att man tagit beslut  

om ett sådant program i nämnden.  

Vår sammanfattning från politikerträffen sänds ut till alla medlemmar i rådet tillsammans med protokollet 

från mötet. 

Nästa möte i Rådet är den 4/3 2020. 

 

7. LänsFUB 
Anna har kontaktat LänsFUB om att Habiliteringen i Stockholmsregionen inte fungerar tillfredsställande. 

LänsFUB planerar att ta upp frågan på sitt nästa styrelsemöte. 

 

8. Övrigt 
• Jessica önskade att en psykolog och/ eller kurator borde finnas tillgänglig på LSS-hälsan. 

Vi tar uppfrågan med Helén och MAS. 

  

9.  Nästa års möten 
Årsmöte den 15/2 på Foresta. Speciell inbjudan skickas ut. 

Tisdag den 24/3 kl. 19 hos Jessica på Oscarsvägen 8. 

Tisdag den 21/4 kl. 19 hos Anna på Karlavägen 21. 

Tisdag den 12/5 kl. 19 hos Kristina på Vesslevägen 24. 

Torsdag den 11/6 kl. 19 hos Bosse på Motionsvägen 8. 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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