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             Styrelsemöte   2021-09-07  (Lättläst) 
 

Med på mötet var: Anna Berglund, Christer Olsson, Bosse Nilsson, Christina Wahlström och Elisabeth Assis.    

1. Mötets öppnande 

Vi träffades digitalt via Zoom och Anna hälsade alla välkomna. 

 

2. Föregående Protokoll 

- 

3. Kassarapport 

Vi har 40.564 kronor i kassan. 

 

4. Samverkan med Staden 

Vi hade ett samverkanmöte med Lidingö stad den 10 september. 

 

Vad Lidingö FUB vill prata om: 

• LSS-boenden  

Socialförvaltningen vill att man utreder olika boendeformer. Vi vill veta hur långt man kommit med  

det. 

• Vi vill att alla boendeformer inom LSS ska ha en ska ha en god standard och en bra miljö. 

• De som bor i serviceboende och behöver ökat stöd ska kunna få det, men det verkar inte som om  

personalen känner till det.  

• Vi vill veta hur planerna är för en återgång till normal verksamhet för daglig verksamhet. 

• Vi vill också få tillgång till OSFs organisation och vem som ansvarar för vad.  

 

5. COVID-19 

I slutet av september kommer man att släppa många restriktioner.  

Vi vill gärna veta hur man tänker starta upp den dagliga verksamheten.  

 

6. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

FUB Lidingö har fått FHP på remiss. Det är ett förslag på hur FHP ska bli och vi får tycka till 

om det som vi tycker är bra och dåliga. 

Det har vi gjort och skickat svaret från oss till Lidingö stad. 

 

7. Tillgänglighetsrådet  

• Nästa möte är den 2 september. 

 

8. LänsFUB 

• Det blir ett medlemsmöte den 22 september där man ska tala om arbete och meningsfull sysselsättning. 

Judith Timoney är ombudsman på RiksFUB och ska leda mötet.  

Anders Lago är ordförande för RiksFUB, kommer också att vara med.  

Man kan anmäla sig på stockholmslan@fub.se.  
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Du måste skriva vad du heter, att du är med i FUB Lidingö och hur man kontaktar dig. 

Om mötet blir digitalt eller om man ska träffas någonstans får man veta senare. 

 

9. Verksamhetsplanen 

Anna sammanställer en verksamhetsplan  

 

10.  Övrigt 

• Om det går kommer vi starta upp med rullstolsdans senare i höst. I så fall kommer en ny inbjudan att 

skickas ut. 

• En inbjudan till ’Alla Kan Gympa’ från GT Vikingarna på Lidingö skickar vi med i detta utskick. 
• Om du har en epostadress så skicka den till fublidingo@gmail.com, då får du våra utskick som epost.   

• Har man inte betalat sin medlemsavgift till RiksFUB för 2021 så kommer vi inte längre skicka någon 

information. 

Den som vill fortsätta vara med i FUB Lidingö kan anmäla sig här:   

https://www.fub.se/om-fub/bli-medlem/ . 

Vi hoppas såklart att många vill vara med.  

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

 

  

11.   Kommande möten 

Tisdag den 5 september 2021 

Tisdag den 2 november 2021 

Måndag den 6 december 2021 

Tisdag den 11 januari 2022 

 

Vi kommer att ha digitala möten så länge som det är nödvändigt och isåfall kan tyvärr inte alla ledamöter vara 

med.  

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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