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             Styrelsemöte 2022-04-05  
 

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

                      Christina Wahlström och Elisabeth Assis.    

1. Mötets öppnande 
Vi träffades hos Ulla som förutom kaffe och te bjöd på smarriga hembakta skorpor. 

Anna hälsade alla välkomna till mötet.  

 

2. Föregående Protokoll 
Inga kommentarer på det förra protokollet 

 

3. Kassarapport 
Vi har 47.941 SEK på kontot. 

 

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

Årsmötesrapport, Verksamhetsberättelse, Räkenskaper samt Revisionsberättelse ska bifogas. 

 

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

Aktuella frågor är bland andra: 

• LSS-handläggare byts utan att någon återkoppling till individen sker. Varken avgående eller 

nytillkommen ger sig till känna. Den typen av information saknas. 

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

har sin DV utanför kommunen. Det är en grupp som hamnar mellan stolarna. 

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

• Hur hanterar staden distribution av 4:e sprutan till vår grupp, som är en riskgrupp? 

• Den mildare varianten av covid19 grasserar, hur är status i dagsläget? 

• Vi efterfrågar ett uppdaterad organisationsschema. 

• Stockholms stad har slutat ge möjlighet till sommarkollo till individer från kranskommuner. 

Varje kommun får ordna med egen kolloverksamhet. Vad gör Lidingö stad i frågan? 

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

 

Vi kommer att diskutera ytterligare frågeställningar inför mötet i maj. 

 

6. Tillgänglighetsrådet (TR) 
På möte den 9/3 tog man bland annat upp följande:   

• Funktionshinderspolitiska programmet: 

Inventering av behov, önskemål och hinder har skett via en enkät till rådet och dess 

medlemsorganisationer. Svaren ska sammanställas och aktiviteterna prioriteras. För varje förvaltning 

ska en handlingsplan beslutas och implementering påbörjas under år 2023. Uppföljning och 

utvärdering ska göras i början av år 2024.  

Nya handlingsplaner och uppföljningar ska ske årligen under åtta år framåt. 
• FUB önskar få klarhet i kompetens- och utbildningskriterier för omsorgspersonal. 

Finns t.ex åtgärdsplaner som följs upp när man ser brister i kompetens? 
• Vaccinationskrav (covid19) gäller vid nyanställning av omsorgspersonal. 
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Nästa möte blir onsdagen den 8/6 2022 

 

Vi vill att simhallsfrågan kommer upp på agendan med samråd nu, då entreprenör är bestämd 

och detaljer ska tas fram. 

 

7. LänsFUB 
• Ett årsmöte har hållits med Christina Heilborn som mötesordförande 

Harald Strand blir ordförande ytterligare ett år. 

• Vi påminner om medlemsmötet Arbete och Meningsfull Sysselsättning som är aviserat till den 31/5. 

Anmäl till stockholmslan@fub.se. Mer information finns på fubstockholmslan.se. 
• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  

Här finns mycket information att hämta. 

 

8. Övrigt 
• Vi gick igenom Aktivitetslistan som också uppdaterades. 

• Vi beslöt att sponsra Allhuset med en onsdagstårta vid något passande tillfälle. 

• Vi har fått en inbjudan till en föreläsning om PANS/Immunpsykiatriska tillstånd hos vuxna. 

Föreläsning som är den 26/4 är gratis och anmälan ska göras senast den 19/4 till 

signup@forbundetsane.se (märk med SANE 2020). Information finns på www.sane.nu.  

• Rullstolsdansen får en ny startdag den 26 april. Det blir totalt 6 gånger. Inbjudan medföljer. 

• Magdalena Kydd från Autism– och Asbergers förening vill ha kontakt. Hon var inbjuden till  

detta möte men kunde tyvärr inte komma. 

• 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 
Nästa styrelsemöte blir tisdag den 3maj kl. 19.00 hemma hos Nina. 

Vårens sista styrelsemöte är planerat till tisdagen den 7 juni. 

 

• En vårfest planeras till lördag den 23 april på Foresta. Inbjudan bifogas detta utskick. 

• Ett politikermöte kommer att anordnas den 22 augusti i Angskarskyrkan. 

 

 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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