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                   Styrelsemöte   2021-04-13 (Lättläst) 
 

Närvarande:   Anna Berglund, Christer Olsson, Claes Lindahl, Bosse Nilsson, Christina Wahlström och  

                       Elisabeth Assis.                 

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

 

2. Föregående Protokoll 
- 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden 

• Ett nytt möte är planerat till den 17 maj 2021. 

• Vi vill prata om hur det är på de olika boendena och vad man planerar för framtiden. 

Vi vill också att de som går i gymnasiet får tryggare resor till och från särskolan. 

 

5. Covid-19 

Det är fortfarande stängt på öns Dagliga Verksamheter utom på Hustegaholm. 

Vi tycker att man kan få börja jobba lite försiktigt nu när så många fått vaccin. Man kan säkert ordna  

så man inte riskerar att smitta varandra. Vi tycker man bör komma igång före sommaren.  

 

6. Tillgänglighetsrådet 

• På mötet den 17 mars gick Rebecka Sundström igenom FHP (Funktionshinderspolitiska programmet). 

• Simhallsprojektet har fått en ny projektledare som heterJulia Bartholomeusz.  

• Nästa möte är den 2/6. 
 

7. LänsFUB 

• Bosse berättade att man haft ett möte den 12 april med flera nya deltagare. 

Harald Strand kommer att jobba kvar i LänsFUB under ett år. 

• Den 4 maj kommer man ha ett medlemsmöte via Zoom om skolfrågor.  

Man måste anmäla sig senast den 30 april om man vill vara med.  

Det kan du göra på http://fubstockholmslan.se/ under ’Aktuellt’. 

 

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

9.  Övrigt 
• Vi påminner om att vi gärna vill ha så många epostadresser som så vi kan skicka ut meddelanden och 

rapporter. Om du har en epostadress så skicka den till fublidingo@gmail.com.    

• Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då.  
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10.   Kommande möten 
Tisdag 11/5 samt 8/6. 

Vi börjar klockan 19.00. 

 

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

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 

mailto:fublidingo@gmail.com

