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             Styrelsemöte 2022-03-08  
 

Närvarande:   Anna Berglund, Bosse Nilsson, Claes Lindahl, Christer Olsson, Mats Nelson 

                       och Elisabeth Assis.    

1. Mötets öppnande 
Äntligen. Anna hälsade oss välkomna till det första fysiska mötet på två år.  

Vi samlades i en föreningslokal på Kostervägen och firade med tårta och toscakaka. 

 

2. Styrelsen konstituerade sig enligt nedan 

 
   Ordförande:  Anna Berglund 

   Vice ordförande: Christer Olsson 

   Sekreterare:  Elisabeth Assis 

   Kassör:   Bo Nilsson 

   Ledamöter:  Hanna Nilsson 

   Mats Nelson  

     Claes Lindahl 

 
   Adjungerad:  Ulla Boglind 

     Christina Wahlström 

   Adjungerande   Inga Elfman 

   Hedersrepresentanter:  Gun Melin 

 

   Ombud: Ledamöter i Länsförbundets styrelse: 

     Bo Nilsson 

     Claes Lindahl 

   Ledamöter i kommunala Tillgänglighetsrådet: 

     Anna Berglund 

     Claes Lindahl (ersättare) 

 

3. Firmatecknare 
Till firmatecknare för FUB Lidingö utsågs Anna Berglund, ordförande, samt Bo Nilsson, kassör,  

var och en för sig. 

Det bestämdes att ytterligare två ledamöter, Claes Lindahl och Elisabeth Assis, får tillgång till att  

läsa av kontot. 

 

4. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på det förra protokollet 

 

5. Kassarapport 
Vi har 48 821 SEK på kontot för närvarande. 

 

6. Ansökan av bidrag 
Föreningsbidrag ansöks digitalt på kommunens hemsida. 

Årsmötesrapport, Verksamhetsberättelse, Räkenskaper samt Revisionsberättelse ska bifogas. 
 
Rullstolsdansen är en aktivitet som vi kan söka bidrag för på kommunen. 
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7. Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen för 2022 gicks igenom och fastställdes.   Aktiviteter skrevs in i Aktivitetslistan. 

Vi ska bland annat fokusera på LSS-kompetens för dem som är berörda samt medlemsrekrytering. 

 

Verksamhetsplanen kan du hitta på vår hemsida: www.fublidingo.se 

 

8. Samverkan med Staden 
Nästa möte är planerat till den 23/5 2022. 

Aktuella frågor är bland andra: 

• Inventering av behov och önskemål gentemot FHP (Funktionshinderspolitiska Programmet). 

Staden har via Tillgänglighetsrådet begärt in önskemål och åsikter, inom de priorieringsområden  

man tagit fram för FHP, från de olika föreningarna. 

• Vi kommer att vilja diskutera habiliteringsersättningen, speciellt hur man hanterar dem som  

har sin DV utanför kommunen. 

• Vi vill veta hur säkerheten för de våra ser ut vid en krissituation. 

• Kommande mötesdatum är satta till 23 maj, 5 september samt 21 november. 

 

Vi kommer att diskutera ytterligare frågeställningar inför mötet i maj. 

 

9. COVID-19 
För närvarande inget nytt. 

 

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

• Utbildningsfrågor är aktuellt att diskutera. 
• Bevakning av simhallsprojektet är fortfarande aktuellt. 
• Årets möten är satta till onsdagarna den 9 mars, 8 juni, 7 september och 30 november. 

 

11. LänsFUB 
• Ett medlemsmöte om Arbete och Meningsfull Sysselsättning är aviserat till den 31/5. 

Mötet kommer att äga rum  i Sundbyberg. 

Judith Timoney samt Ewa-Maj Rasmusson Säter medverkar.  

Anmäl till stockholmslan@fub.se. Mer information finns på fubstockholmslan.se. 
• Man planerar att starta upp danserna senare i vår.  
• Inre ringen har startat upp sina möten igen. 

• I Stockholm har man begärt att få statistik på antalet ansökningar för boende och assistans 

samt hur många som avslagits. Man har svårt att få sådana uppgifter från sin kommun. 
• Stadens ansvar för aktiviteter, även under helger behöver belysas. 
• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  

Här finns mycket information att hämta. 

 

12. Övrigt 
• Rullstolsdansen startar upp igen, det blir 8 gånger med start tisdag den 12/4. En inbjudan bifogas  

detta utskick. 

• Vi har fått en förfrågan om samarbete med Autism– och Asbergers förening i samverkanfrågor 

med staden. Vi avser att bjuda in Magdalena Kydd till nästa styrelsemöte. 

• 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. 

 

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


                                                                     Sida: 3(3) 
 

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

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

Nästa styrelsemöte blir tisdag den 5/4. 

Vårens övriga styrelsemöten bestämdes till tisdagarna den 3 maj och 7 juni. 

 

• Ett arbetsmöte via zoom den 15 mars kommer att behandla stadens förfrågan om  

Inventering av behov och önskemål med avseende på FHP. 

• En vårfest planeras till lördag den 23 april. Inbjudan kommer att sändas ut under vecka 14. 

• Ett politikermöte kommer att anordnas i början på hösten. 

 

 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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