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                   Styrelsemöte   2020-12-16 (Lättläst)  
 

Vi som var med:  Anna Berglund, Bosse Nilsson, Christer Olsson, Claes Lindahl och Elisabeth Assis.                

1. Mötets började 
Vi träffades digitalt via Zoom.  

 

2. Föregående Protokoll. 

- 

3. Kassarapport 
Vi har 27.610 kronor i kassan. 

 

4. Samverkan med Staden  
• Ett möte är planerat till den 8 mars 2021. 

• Vi har fått veta att man inte planerat att flytta ner stadshusteamet i källaren. 

• Anna och Elisabeth har haft ett möte med stadsjuristen Johan Alfredsson. 

Vi pratade om hur det har fungerat att samverka, om sekretess och ett ’funkisfack’. 

o Samverkan har fungerat bra ibland och dåligt ibland.  

Det beror på vem man samverkat med. 

o När sekretess används för att slippa svara på frågor tycker vi i FUB att något är fel. 

Det behövs ett sätt att hantera sådant.  

o Vi tycker att ett ’funkisfack’ vore bra så att alla arbetstagare har någon man kan prata med  

om det inte känns bra på arbetet. 

 

5. Covid-19  
• All Daglig Verksamhet kommer att ha stängt till och med den 26 januari 2021.  

Personalen jobbar ute på boendena med olika aktiviteter istället. 

20 kronor i timmen får man ha kvar ändå hela tiden. 

• Vi tycker att alla med LSS-insatser få vaccinering snarast. 

 

 

6. Tillgänglighetsrådet  

Man har börjat jobba med simhallen igen. 

Då blir det viktigt för FUB att bevaka de behov vår grupp behöver. 

  

Nästa års möten är planerade till 17 mars, 2 juni, 8 september samt 1 december. 

 

7. LänsFUB 
Inget nytt har hänt. 

 

Kom ihåg att man kan få ett nyhetsbrev via epost om man registrerar sig på fubstockholmslan.se  under 

rubriken ’nyhetsbrev’. 

 

8. Verksamhetsplanen 
Vi kommer att jobba mest med FHP. 

 

9. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 
Varmt tack till er som talat om vad ni tycker om programmet. 

Vi kommer nu att jobba med de åsikter vi fått från er och skriva in det i programmet. 
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När det är färdigt kommer det att finnas på hemsidan, www.fublidingo.se,  
 

10. Övrigt 
• Den Dagliga Verksamheten har stängt så vi kan inte hjälp av Arbetshuset att skicka ut våra rapporter. 

Därför får de som har lämnat epost-adress till oss få rapporter via datorn. 

Alla andra får brev som vanligt. 

Om du har en epost-adress, skicka den gärna till oss: fublidingo@gmail.com.   

• Signe Skogsborgs stiftelse kommer inte ta emot några ansökningar under 2021 på grund av  

pandemin. 

• Vi kommer att ha årsmötet digitalt. Vi planerar att ha mötet den 11 februari 2021 via Teams eller Zoom. 

Vi kommer att skicka en inbjudan till alla. Du kommer att få den antingen som epost eller brev. 

• TIPS: Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då. Den information vi skickar ut 

finns oftast mycket tidigare där. 

 

11. Kommande möten 
Vi planerar att ha styrelsemöten under våren på följande tisdagar: 

12 januari, 16 februari, 16 mars, 13april, 11 maj samt 8 juni. 

 
Den 12 januari har vi möte digitalt via Zoom. 

 

 

 
 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 

 

  

mailto:fublidingo@gmail.com
http://www.fublidingo.se/
mailto:fublidingo@gmail.com
http://www.fublidingo.se/

