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                   Styrelsemöte   2021-02-16 (Lättläst) 
 

Med på mötet var:  Anna Berglund, Christer Olsson, Bo Nilsson, Elisabeth Assis och Claes Lindahl                 

1. Mötet började 
Vi träffades digitalt via Zoom och Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Styrelsen konstituerade sig (man talar om vem som ska göra vad) 

Ordförande:  Anna Berglund 

Vice Ordförande: Christer Olsson 

Sekreterare:  Elisabeth Assis 

Kassör:  Kristina Kenving 

Ledamöter:  Jessica Strandberg 

Hanna Nilsson 

Mats Nelson 

Claes Lindahl 

Bo Nilsson 

                     Adjungerad:  Christina Wahlström 

                    (det betyder att styrelsen vill att Christina ska kunna hjälpa till när det behövs) 

 

Adjungerande   Inga Elfman 

Hedersrepresentanter Gun Melin 

 

Ombud:  Ledamöter i Länsförbundets styrelse: 

                 Bo Nilsson 

                 Claes Lindahl 

               Ledamöter i Kommunala Tillgänglighetsrådet: 

                                           Anna Berglund 

                                           Claes Lindahl (ersättare) 

                                           Elisabeth Assis (ersättare) 

 

3. Firmatecknare (är de som får ordna med våra pengar på banken) 
Anna Berglund, ordförande och Kristina Kenving, kassör får hantera pengarna på banken. 

 

4. Föregående Protokoll 
- 

5. Kassarapport 
Vi har 25.416 kronor i kassan. 

 

6. Årsmötet den 11 februari 
Vi hade ett årsmöte digitalt som Anna ledde. Vi använde Zoom. 

Anna gick igenom vad vi gjort förra året och hur mycket pengar vi använt och vad vi har kvar. 

Efter det bestämde vi vilka som skulle jobba i styrelsen under 2021. 

 

7. Samverkan med Staden 

• Ett möte för samverkan med Staden blir den 9 mars.  

Då vill vi veta: 

o Utvecklingen av Corona på Lidingö och hur man planerar för vaccineringen. 

mailto:fublidingo@gmail.com


                                                                     Sida: 2(2) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Bertilsbergsvägen 10                         email: fublidingo@gmail.com                            www.fublidingo.se  
181 57 Lidingö                                                  tel.:  08 520 277 11     

o Planerar man några nya gruppboenden.  

o Hur vet man att man har så många personal som faktiskt behövs.  

o När får vi en ny chef för OSF.  

 

• Vi hade ett digitalt arbetsmöte med Helén Furenius och Rebecka Sundström då vi jobbade med det 

Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP).  

 

8. COVID-19 

Det är fortfarande stängt på alla öns Dagliga Verksamheter utom på Hustegaholm där några arbetstagare kan  

jobba. Personal från de dagliga verksamheterna är ute på de olika gruppboendena och hjälper till 

med olika aktiviteter. Det är många som tycker det är bra. 

 

9. Tillgänglighetsrådet  
Möten är planerade till den 17 mars, 2 juni, 8 september och den 1 december för år 2021. 

Den 17 mars vill FUB Lidingö gå igenom Funktionshinderspolitiska Programmet och få information om hur 

det blir med den nya simhallen. 

 

10.  Simhallen 
Man har börjat om med att jobba på hur simhallen ska byggas. 

Då vill FUB Lidingö vara med och berätta vad som är viktigt för oss. 
 

11. LänsFUB 
LänsFUB planerar att ha ett digitalt årsmöte den 27 mars 2021. 

 

12. Verksamhetsplanen 
Anna skriver vad vi ska jobba med under år 2021. 
 

13.  Övrigt 
Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då.  

 

14. Kommande styrelsemöten 
Är planerade till Tisdagar. 

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

Vi börjar klockan 19.00 varje gång.   

 

Våra möten kommer att vara digitala så länge som vi måste ha det så.  

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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