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                   Styrelsemöte   2021-01-19  
 

Närvarande:   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 beslutade att årsmötet ska äga rum via Zoom den 11/2 2021 kl. 19.00. 

I en separat inbjudan kommer de som vill deltaga uppmanas att anmäla sig för att få  

en inloggningslänk till mötet. 

 

5. Samverkan med Staden  
• Ett arbetsmöte för att jobba med Funktionshinderpolitiska Programmet är planerat till den 25/1 2021 

• Ett samverkanmöte är planerat till den 9/3 2021. 
 

6. Covid-19  
• All Daglig Verksamhet är fortsatt stängt och man kommer att ha stängt till och med den 26 

januari 2021. Därefter kommer nya beslut att tas. 

På Hustegaholm pågår verksamheten fortfarande. 

• Personal verksamma inom LSS (boenden och Daglig Verksamhet) har sedan den 11/1 2021 fått  

möjlighet att boka tid för vaccinering. 

Därefter kommer turen till dem som har insatser enligt LSS.   

• En fråga till våra politiker: Hur hantera personal inom LSS-verksamhet som inte vill låta sig 

vaccineras? 

 

7. Tillgänglighetsrådet  

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

 

8. LänsFUB 
Möte i LänsFUB onsdag den 20/1 2021. 

 

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

Bosse skickar in den dokumentation som krävs. 

 

9. Verksamhetsplanen 
- 

 

10. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 
Möte med Staden måndag den 25/1 2021 
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11. Övrigt 
• Vi är frågande över hur man kommer att hantera Särvux i samband med att det aviserats i ’Mitt i’ 

att Komvux ska upphöra på Lidingö. Istället ska lidingöborna hänvisas till Komvux i närliggande 

kommuner. Vi kommer att kontakta ansvarig politiker i frågan. 

Det är viktigt att vår grupp får tillgänglighet till Särvux efter avslutat skolgång för att kunna 

utvecklas efter sin förmåga.  

Vi anser att verksamheten ska erbjudas vår grupp här på ön och utan extra kostnader för t.ex 

resor. 

 

• 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 
Planerade styrelsemöten under våren är följande tisdagar: 

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

Planerat årsmöte torsdag den 11/1. 
 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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