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                   Styrelsemöte   2021-04-13 
 

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

                       Elisabeth Assis.                 

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

 

2. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på det förra protokollet. 

 

3. Kassarapport 
- 

 

4. Samverkan med Staden 

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

Vi kommer att fokusera nästa möte på boendefrågor bl.a planering av framtida boenden och hur  

man hanterar flytt mellan olika typer av boenden. 

Vi vill också ta upp frågan om skolskjutsar till och från gymnasiesärskolan. 

 

5. COVID-19 

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

igång.  

Det har varit ett jobbigt år på boendena när den dagliga verksamheten varit stängd. Nu när man kommit igång 

med vaccinering, vill vi verka för att man börjar öppna upp den dagliga verksamheten på ett smittsäkert sätt.   

Vi anser att det viktigt att man gör det innan sommaren. 

 

6. Tillgänglighetsrådet  

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

Programmet ska behandlas av kommunstyrelsen den 10 maj varefter en remissrunda tar vid och där 

Tillgänglighetsrådet har ett viktigt uppdrag som remissinstans. 

• Till simhallsprojektet har en ny projektledare, Julia Bartholomeusz, anställts.  

Ett samverkanmöte är bestämt till fredag den 16 april. Då Anna inte kan deltaga på mötet kommer Bosse 

medverka för FUB Lidingö istället. 

• Nästa möte är den 2/6. 
 

7. LänsFUB 

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

Harald Strand kommer att medverka ytterligare ett år. 

• Den 4 maj kommer man ha ett medlemsmöte via Zoom om skol- och utbildningsfrågor för vår grupp. Man 

måste anmäla sig senast den 30 april om man vill deltaga på mötet.  

Gå inpå http://fubstockholmslan.se/ under ’Aktuellt’ där informationen finns. 

• FUB Lidingö har i uppdrag att utse en person till valberedningen. 

• Bidrag till tidningen Länet Runt efterfrågas. 
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8. Verksamhetsplanen 
Anna sammanställer en verksamhetsplan för 2021. 
 

9.  Övrigt 
• Föreningsbidraget för 2019 bör snart vara på plats. Det har tyvärr blivit förseningar med det delvis  

p.g.a situationen med Covid-19. 

När det är utbetalt kommer vi söka föreningsbidrag för 2020. 

• Vi påminner om att vi gärna vill ha så många epostadresser som möjligt för att underlätta 

informationsspridning. Skicka gärna din epostadress till fublidingo@gmail.com.    

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

 

  

10.   Kommande möten 
Tisdag 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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