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                   Styrelsemöte   2021-02-16 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Christer Olsson, Bo Nilsson, Elisabeth Assis och Claes Lindahl                 

1. Mötets öppnande 
Vi träffades digitalt via Zoom och Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Styrelsen konstituerade sig enligt nedan 

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 

 

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 
Till firmatecknare för FUB Lidingö utsågs Anna Berglund, ordförande och Kristina Kenving, kassör 

var och en för sig. 

 

4. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på det förra protokollet. 

 

5. Kassarapport 
Vi har 25.417 SEK i kassan. 

 

6. Årsmötet den 11 februari 
Anna ledde årsmötet som genomfördes via Zoom.  

Vi fick en genomgång av Verksamhetsberättelsen, Bokslutet samt Revisionsberättelsen. 

 

7. Samverkan med Staden 

• Nästa samverkanmöte med Staden blir den 9/3.  

Våra punkter till nästa möte kommer att handla om  

o Coronaläget och planeringen av vaccineringen för vår grupp. 
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o Boendeplanering. Hur är läget med befintliga boenden. Planeras nya gruppbostäder. 

LOV av boende – status. 

o Personalens kompetens. Hur säkrar Staden att man maximerat antalet fast anställda 

och minimerar antalet vikarier. 

o När får vi en ny chef för OSF. Kan FUB vara med i processen att träffa tilltänkta 

kandidater (verklig samverkan).  

o När finns den tilltänkta juristen inom OSF på plats? 

 

• Ett digitalt arbetsmöte med genomgång av Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) har genomförts 

med Helén Furenius och Rebecka Sundström. 

 

o Mätbara delmål ska göras av alla förvaltningar enligt den förvaltningsmodell som staden har. 

o En version av programmet kommer att gå ut på remiss efter att styrgruppen gett sitt godkännande.  

 

8. COVID-19 

Det är fortfarande stängt på alla öns Dagliga Verksamheter utom på Hustegaholm där viss verksamhet är 

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

med olika aktiviteter. Det tycks på många håll lett till större gemenskap på de olika boendena. 

 

9. Tillgänglighetsrådet  
Kommande möten år 2021 är den 17/3, 2/6, 8/9 samt den 1/12. 

Till mötet den 17 mars vill vi ha en genomgång av hur vi ser på FHP samt information om simhallsprojektet. 

 

10.  Simhallen 
Projektet som tidigare stoppades har nu fått en nystart med en ny projektledare. 

De funktionskrav FUB Lidingö tidigare ställt kommer vi att bevaka.  
 

11. LänsFUB 
Man planerar att ha ett digitalt årsmöte den 27/3 2021. 

 

12. Verksamhetsplanen 
Anna sammanställer en verksamhetsplan för 2021. 
 

13.  Övrigt 
• Efter årsmötet återstår att söka föreningsbidrag samt rapportera till RiksFUB. 

  

14.   Kommande möten 
Tisdag 16/3, 13/4, 11/5 samt 8/6 med start klockan 19.00. 

 

Vi kommer använda oss av digitala möten så länge som det anses nödvändigt, vilket tyvärr gör att alla ledamöter 

inte kan närvara. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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