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             Styrelsemöte   2022-02-01  
 

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

                       och Elisabeth Assis.    

 

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

 

2. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på det förra protokollet 

 

3. Kassarapport 
Vi har 48 922 SEK på kontot för närvarande. 

 

4. Samverkan med Staden 
Nästa möte är planerat till den 7/2 2022. 

Följande frågor är aktuella för oss att ta upp: 

• Hur långt har man kommit med bostadsförsörjningsplanen? Vad är status? 

• Personalens kompetens inom LSS-kunskap. Vet de att det är en prioriteringslag och vad 

det betyder? Hur ser utbildningarna ut och hur går det? 

• Uppföljning av personalens kompetens och arbetssätt på ’golvet’. 

• Kommunikation inom personalgruppen, hur ser den ut och hur säkerställs den? 

• Hur ser beställningsuppdragen ut från LSS-handläggarna? 

• Vad händer på lokalsidan gällande DV? Vad har kommit ut från möten angående framtidsperspektiven?  

• Varför finns inte medel till en scen på Allhuset? 

• Vad händer nu med FHP? 

 

5. COVID-19 
För närvarande inget nytt. 

 

6. Funktionshinderspolitiska Programmet (FHP) 
Tas upp på samverkanmötet den 7/2. 

 

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

• 12 ledamöter från olika funktionshindersorganisationer ska nomineras till rådet. Vi har ingen 

information om vilka kriterier som gäller för en organisation som vill deltaga. 
• 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 är planerat till lördag den 2/4. 
• Ett digitalt medlemsmöte, som handlar om God man, är aviserat till den 22/2 kl. 18.00. 

Julia Henriksson, jurist från RiksFUB talar.  

Anmäl till stockholmslan@fub.se senast den 18/2. Mer information finns på fubstockholmslan.se. 
• Ytterligare ett medlemsmöte planeras i maj om arbetet och meningsfull sysselsättning.  
• Fryshuset kommer inte att arrangera några danser under våren. Däremot kommer man ordna 

med promenader. 

mailto:fublidingo@gmail.com
mailto:stockholmslan@fub.se
http://fubstockholmslan.se/


                                                                     Sida: 2(2) 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Bertilsbergsvägen 10                         email: fublidingo@gmail.com                            www.fublidingo.se  
181 57 Lidingö                                                  tel.:  08 520 277 11     

• Man har aviserat höjd aktivitetsersättning, sjukersättning och skattesänkning för vår grupp. 

Nu pågår diskussioner hur detta ska genomföras utan att för den skull påverka t.ex. bostadsbidraget. 
• Special Olympic Games kommer till Malmö 2022. Tävlingar 16-19 juni. Här finns de idrotter som  

är aktuella: Special Olympics Games. Anmälan kan ske fr.o.m december 2021. 

• Den som har erfarenhet av förändringarna på Astrid Lindgrens barnsjukhus efter flytten till Nya Karolinska 

ombeds dela med sig av sina erfarenheter. Det finns delar i organisationen som  fungerat sämre efter 

flytten. 

• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  
Här finns mycket information att hämta. 

• En fråga har uppstått som gäller covidvaccineringen. Vem har ansvaret för att vår grupp får sina doser? 

 

9. Årsmötet 
Glöm inte att anmäla dig till Årsmötet som blir digitalt torsdagen den 10/2 kl. 19.00.   

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

Där kommer också finnas våra omarbetade Stadgar för godkännande av årsmötet samt Valberedningens  

förslag till styrelseledamöter. 

 

10. Birger och Signe Skogsborgs stiftelse 

 
FUB Lidingö entledigar Karin Gezelius fr.o.m. den 1/1 2022 från posten som ledamot i stiftelsen. 

FUB Lidingö förordnar advokat Thomas Albinsson som extern jurist i stiftelsen. 

 

11. Övrigt 
• Vi avvaktar med rullstolsdansen, men avser starta upp 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. 

 

13. 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. 

Preliminärt tänker vi oss en vårbal den 23/4. 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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