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             Styrelsemöte   2021-10-05  (Lättläst) 
 

Med på mötet var: Anna Berglund, Bosse Nilsson, Christina Wahlström, Claes Lindahl, Christer Olsson och   

                              Elisabeth Assis.    

1. Mötets öppnande 

Vi träffades digitalt via Zoom och Anna hälsade alla välkomna. 

 

2. Föregående Protokoll 

- 

 

3. Kassarapport 

- 

 

4. Samverkan med Staden 

Vi har två möten som är planerade till måndag den 25 oktober och måndag den 22 november. 

Mötet den 25 oktober kommer vi bara att prata om FHP (Funktionshinderspolitiska programmet). 

 

Från mötet som vi hade fredag den 10 september kan vi bland annat berätta:  

• FUB vill kunna stötta en medlem som behöver hjälp att prata med t.ex staden. 

Vi har av förvaltningsjuristen på Lidingö, Sara Lenngren, fått veta att vi kan göra det om medlemmen  

skriver en fullmakt att han eller hon vill ha hjälp av FUB.   

En fullmakt är ett papper som talar om att man vill ha hjälp av någon när det är svårt att göra något själv. 

Det är bra om man skriver fullmakten tillsammans med sin gode man.  

• All personal i omsorgen ska bli utbildade i hur man hjälper dem i vår grupp som börjar bli äldre och  

behöver mer stöd. 

• På Lidingö stad ska man bestämma vilka gruppboende som behöver renoveras och hur mycket  

LSS-bostäder man behöver i framtiden. 

• Vi blev presenterade för Päivi Kabran, områdeschef för funktionsnedsättning och jobbar under Bibbi,  

och för Anna Björne, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Vill du läsa hela rapporten så finns den på vår hemsida, www.fublidingo.se. 

 

5. COVID-19 

Många restriktioner är nu borttagna och de dagliga verksamheterna har börjat fungera igen.  

Nu kan FUB Lidingö få hjälp av arbetshuset igen med att skicka ut information.  

Det finns fortfarande smitta som sprids så vi kommer att vänta med att träffas på riktigt igen tills vi vet mer 

om hur det blir innan vi börjar träffas fysiskt. 

I samband med årsmötet nästa år hoppas vi att vi kan ha en riktig fest. 

 

6. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 

Nu är det Lidingö stad som jobbar med FHP.  
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7. Tillgänglighetsrådet  

• Nästa möte är onsdag den 1 december. 
• På mötet den 8 september pratade man om vilka som ska få vara med och sitta i Tillgänglighetsrådet.   
• Man berättade också att de flesta som ber om ledsagning också får det.  
• Tyvärr fick vi inte så mycket information om nya simhallen i Dalénum. FUB har bett om att de ska 

berätta vilka anpassningar de gjort för funktionshindrade så det får staden göra på nästa möte istället. 

 

8. LänsFUB 

Bosse rapporterade från LänsFUBs möte den 4 oktober.  
• Det är viktigt att alla inom LSS får en tredje vaccinationssprutan mot covid. 

• En del aktiviteter börjar starta upp så smått, såsom danser, promenader osv. 

 

9. Verksamhetsplanen 

Anna sammanställer en verksamhetsplan. 

 

10.  Övrigt 

• Alla kan gympa gruppen började söndag 26 september. 

Anna Karin Wahlström från GT Vikingarna har meddelat att starten varit väldigt lyckad. 

Dans och gympa och jätteroligt har man haft. 

De som är med är mellan 5år och 16 år. 
• Vi hoppas att vi kan starta med rullstolsdans senare i höst.  

• Vi fortsätter att skicka information via e-post till alla er som vi har adressen till.  

Ni som inte har e-post kan få vänta på information, men den kommer. 

Skicka gärna din epostadress till fublidingo@gmail.com.    

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

 

11.   Kommande möten 

Tisdag den 2/11 2021. Vi har bestämt att ha mötet digitalt. 

Måndag den 6/12 2021 

Tisdag den 11/1 2022 

 

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

med. 

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare 
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