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            Styrelsemöte   2022-02-01 (Lättläst) 
 

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

                                 och Elisabeth Assis.    

 

1. Vi börjar mötet 
Vi träffades digitalt via Zoom. Anna, hälsade alla välkomna till mötet. 

 

2. Förra Protokollet 

Var okej och godkändes utan kommentarer. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 48 922 kronor på kontot. 

 

4. Samverkan med Staden 
Nästa möte är måndag den 7 februari. 

Vi vill prata om boendefrågor och vad personalen får för utbildning. 

Vi vill att personalen ska få kunskap om LSS-lagen. 

Vi vill veta vad som händer med Funktionshinderspolitiska programmet (FHP). 

 

5. COVID-19 
Vi har ingen ny information 

 

6. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP). 

 Vill vi prata om på mötet måndag den 7 februari. 

 

7. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Nästa möte blir onsdag den 9/3  

• Vi vet nu att 12 personer från olika organisationer får plats i rådet. 
• Vi vill eventuellt ta upp frågan om omsorgspersonalen utbildningar inom staden. En fråga som berör 

alla som har insatser inom omsorgen. 
• Årets möten är satta till onsdagarna den 9 mars, 8 juni, 7 september och 30 november. 

 

8. LänsFUB 
• LänsFUBs årsmöte blir lördag den 2/4. 
• Ett digitalt medlemsmöte, som handlar om God man, blir det tisdag den 22/2 kl. 18.00. 

Julia Henriksson, jurist från RiksFUB talar.  

Anmäl dig till stockholmslan@fub.se senast fredag den 18/2.  

Mer information finns på fubstockholmslan.se. 
• Fryshuset kommer inte att ordna några danser under våren.  

Men man kommer att ordna med promenader. 
• Special Olympic Games kommer till Malmö 2022. Tävlingar blir det den 16-19 juni.  

De idrotter som finns med kan du läsa om här: Special Olympics Games.  

Anmälan kan man göra från och med december 2021. 

• Det finns en websida som heter Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  
Där finns mycket bra att läsa. 
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9. Årsmötet 
Glöm inte att anmäla dig till Årsmötet som blir torsdagen den 10/2 kl. 19.00.   

Mötet blir digitalt. 

Dagordning, Verksamhetsberättelse samt Räkenskaper kommer att finnas på vår hemsida, www.fublidingo.se. 

Där kommer också finnas våra Stadgar. De är lite omgjorda och årsmötet måste godkänna dem. 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter kommer också att finnas på hemsidan. 

 

10.  Övrigt 
• Vi väntar med rullstolsdansen, men tänker starta upp igen så fort det är möjligt. 

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

Skicka gärna din epostadress till fublidingo@gmail.com.    
• Gå gärna in på hemsidan, www.fublidingo.se, och kolla då och då. 

 

11.  Kommande möten 
Alla möten börjar klockan 19.00 om inget annat anges. 

Nästa möte är Årsmötet den 10/2 som blir digitalt. 

Nästa styrelsemöte blir den 8/3. 

Vårens övriga möten bestämdes till tisdagarna den 5/4, 3/5 och 7/6. 

Vi hoppas vi kan ha en vårbal lördagen den 23/4. 

 

    

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

                 Ordförande Sekreterare 
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