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                   Styrelsemöte   2020-10-26 (Lättläst) 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Mats Nelson, Christina Wahlström, Christer Olsson och Elisabeth Assis.                

1. Mötet började 
Vi träffades i en stor lokal på Kostervägen där vi kunde sitta långt ifrån varandra, men Nina var med digitalt 

hemifrån istället.  

Vi hade en god kardemummalängd till kaffet och teet.  

 

2. Föregående Protokoll 
I förra protokollet stod det att vi skulle lyfta frågor till nästa nivå när vi har samverkan med Lidingö stad. 

Det betyder att vi ska fråga om samma frågor med en högre chef. 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden  
• Nästa möte blir tisdag den 24 november.  

Det är inte bestämt var vi ska ha mötet än. 

• Vi kommer att fråga igen om lokalerna i Stadshuset.. 

Vi vill veta mer om hur man planerar för nya gruppbostäder och om ekonomi/budget för LSS-bostäder. 

Vi vill gärna veta om någon har lämnat Ö-gruppen för att jobba hos någon daglig verksamhet enligt  

LOV (Lagen Om Valfrihet).  

 

5. Covid-19 
Vi vet inget nytt om hur det ser ut på våra boenden eller på den dagliga verksamheten. 

 

6. Tillgänglighetsrådet  

Nästa möte är onsdag den 2 december. 

 

7. LänsFUB 
LänsFUB kommer inte att skicka ut något vinternummer av tidningen LänsFUB, för det finns nästan ingenting 

att skriva om nu när vi har corona-smitta. 

LänsFUB har ett däremot ett nyhetsbrev som man kan få via epost om man registrera sig på 

fubstockholmslan.se  under rubriken ’nyhetsbrev’. 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi väntar med den under rådande omständigheter. 

Vi fortsätter att jobba med det Funktionshinderspolitiska programmet. Vi kallar det FHP. 

 

9. Rullstolsdans på Allhuset 
Dansen är bara för rullstolsbundna tillsammans med en assistent och är fullbokad. 
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10. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

• Vi kommer att ha ett medlemsmöte torsdag den 26 november i Ansgarskyrkan kl. 16.00. 

Det finns en inbjudan med i brevet. 

Inbjudan finns också på FaceBook, FUB Lidingö och den finns på hemsidan www.fublidingo.se. 

• Vi vill veta vad du tycker är viktigt för att du ska må bra. 
• Efter medlemsmötet vill vi ha möten med våra politiker och berätta vad som är viktigt för oss.  

 

11. Övrigt 
• Det kommer att finnas lite pengar kvar av habiliteringsersättningen som Lidingö Stad inte använt. Istället 

för att betala tillbaka de pengarna till staten kommer de som jobbar på Ö-gruppen få lite extra pengar i 

slutet av året 

Det tycker vi är bra. 

• Vi har fått veta att man kommer att anställa en särskild jurist på Området Funktionsnedsättning. 

• Susanna Hauk har slutat på kommunen. 

• Vår MAS på Lidingö, Cecilia Lewenhaupt, går i pension den 31januari 2021. 

• TIPS: om du vill kan du kolla på hemsidan, www.fublidingo.se, då och då. Protokoll och annan 

information som vi skickar med brev kan man ofta läsa där mycket tidigare. 

  

12.  Kommande möten 
Alla möten börjar kl.19 om inte annat överenskommes. 

 

Tisdag den 24/11. Vi träffas återigen i samlingslokalen på Kostervägen där vi kan sitta med   

                              avstånd enligt gällande regler. Entré via gaveln på Kostervägen 14.. 

Tisdag den 15/12. 
 
 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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