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                   Styrelsemöte   2021-01-19 (Lättläst) 
 

Vi som var med:  Anna Berglund, Bosse Nilsson, Christer Olsson, Claes Lindahl, Christina Wahlström och   

                             Elisabeth Assis.                

1. Mötets öppnande 
Vi träffades digitalt via Zoom.  

 

2. Föregående Protokoll. 

- 

3. Kassarapport 

- 

4. Årsmöte 
Vi kommer att ha Årsmöte digitalt i år på grund av Corona. 

Vi kommer att träffas via Zoom torsdagen den 11 februari kl. 19.00. 

Vi skickar ut en särskild inbjudan där det står hur man ska göra om man vill och kan vara med. 

 

5. Samverkan med Staden  
• Ett arbetsmöte för att jobba med Funktionshinderpolitiska Programmet är planerat till den 25 januari. 

• Ett möte för samverkan är planerat till den 9 mars. 
 

6. Covid-19  
• All Daglig Verksamhet kommer att ha stängt till och med den 26 januari. Sen kommer ett 

nytt beslut om hur det ska bli. 

På Hustegaholm jobbar man som vanligt. 

• Personal som jobbar på LSS-boenden och Daglig Verksamhet fick börja boka tid för vaccinering 

den 11 januari.  

Sen blir det alla som har insatser enligt LSS som får tid för vaccinering på sin vårdcentral.   

 

7. Tillgänglighetsrådet  

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

 

8. LänsFUB 
Möte i LänsFUB onsdag den 20 januari. 

 

FUB Lidingö styrelse nominerar Bo Nilsson till FUB Stockholms länsstyrelse 2021. 

Det betyder att Bosse får fortsätta att jobba i styrelsen för LänsFUB. 

 

9. Verksamhetsplanen 
- 

 

10. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 
Vi har möte med Staden måndag den 25/1 2021 
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11. Övrigt 
• Vi är funderar på hur det blir med Särvux i framtiden om Komvux ska upphöra på Lidingö. Vi 

har fått höra att lidingöborna kan få åka till andra kommuner istället.  

Vi kommer att ställa frågan till den politiker som har ansvaret. 

Vi tycker att det ska vara lätt för vår grupp att komma till Särvux när man slutat skolan för att 

kunna fortsätta lära sig nya saker.  

Man ska inte behöva resa långt eller betala extra för resor för att kunna gå på Särvux. 

 

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

skickar ut brevledes finns oftast mycket tidigare där. 
 

12. Kommande möten 
Vi planerar att ha styrelsemöten under våren är följande tisdagar: 

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

Vi planerar årsmötet till torsdag den 11 januari. 
 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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