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             Styrelsemöte 2022-04-05 (Lättläst) 
 

Med på mötet:   Anna Berglund, Bosse Nilsson, Claes Lindahl, Christer Olsson, Mats Nelson, Ulla Boglind,  

                          Christina Wahlström och Elisabeth Assis.    

1. Mötet börjar  
Vi träffades hos Ulla där vi fick smaka på smarriga hemgjorda skorpor till kaffe och te. 

Anna hälsade alla välkomna till mötet.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 47.941 kronor på kontot. 

 

4. Samverkan med Staden 
Nästa möte är planerat till måndagen den 23 maj 2022. 

Vad vi tycker är viktigt att prata om: 

• Vi tycker att när den LSS-handläggare man har slutar, ska man få veta det. Man ska också få  

veta vem som kommer istället. 

• Vi kommer att vilja diskutera habiliteringsersättningen och hur den ska fördelas. 

• Vi vill veta hur säkerheten ordnas om det händer något allvarligt i samhället. 

• Hur kommer man se till att alla i vår grupp blir vaccinerade med 4:e covidsprutan? 

• Nu måste varje kommun själva ordna med sommarens kolloverksamhet. Hur planerar  

Lidingö stad för detta? 

• Vi kommer att ha möten den 5 september samt 21 november. 

 

Vi kommer att diskutera om det finns fler frågor vi vill prata om på mötet i maj. 

 

5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
På möte den 9 mars tog man bland annat upp följande:   

• Funktionshinderspolitiska programmet: 

Staden samlar ihop vilka behov, önskemål och hinder olika organisationer har. Svaren ska man 

sammanställa och sedan bestämma vad som är viktigast att jobba med. Det ska finnas en plan färdig 

att börja jobba med under år 2023. Sen ska man göra en utvärdering i början av år 2024.  

Nya planer och uppföljningar ska göras varje år under åtta år framåt. 
• Vi vill veta vilken utbildning personalen får och vilka som får utbildning.  
• Alla nya som anställs inom omsorgen ska vara vaccinerade mot covid19. 

 

Nästa möte blir onsdagen den 8 juni 2022 

Då vill vi att man börjar prata om simhallen igen. Det är viktigt att det blir samråd om hur olika  

detaljer i bygget ska lösas. 

 

6. LänsFUB 
• LänsFUB har haft sitt årsmöte. Harald Strand kommer att bli ordförande. 

• Ett medlemsmöte om Arbete och Meningsfull Sysselsättning blir den 31/5. 

Man kommer att träffas i Sundbyberg. 

Anmäl dig till stockholmslan@fub.se. Vill du veta mer så titta här: fubstockholmslan.se. 
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7. Övrigt 
• Vi har fått skjuta upp Rullstolsdansen. Den kommer att börja den 26 april. Det blir 6 gånger.  

Du får inbjudan i detta brev.  

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

Om du har en epostadress så skicka den till fublidingo@gmail.com. 

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

 

13. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir tisdag den 3 maj. 

Vårens sista styrelsemöte är planerat till tisdagen den 7 juni. 

 

• Vårfesten blir lördag den 23 april på Foresta. Inbjudan finns med i detta utskick. 

• Vi kommer att ordna ett politikermöte den 22 augusti i Angskarskyrkan. 

 

 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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