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             Styrelsemöte 2022-05-03 (Lättläst) 
 

Med på mötet:   Anna Berglund, Bosse Nilsson, Mats Nelson, Christina Wahlström och Elisabeth Assis.    

 

1. Mötet börjar 
Vi träffades hos Nina som bakat en mycket god tårta för att fira styrelsemedlemmar som nyligen fyllt jämt. 

Anna hälsade alla välkomna till mötet. 
 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 64.343 kronor på kontot. 

 

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

Aktuella frågor är bland andra: 

• 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? 

• Hur tar man höjd för att de våra får en bra semester när man är ledig från DV resp.  

andra jobb? 

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

 

5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Nästa möte blir onsdagen den 8 juni 2022   

Vi vill att frågor om simhallen diskuteras. 

 

 

6. LänsFUB 
• Man har haft ett möte och bestämt vem som ska göra vad.  

 

7. Övrigt 
• Det var många nöjda medlemmar som var med på Vårfesten på Foresta.  

Maten var god och underhållningen väldigt uppskattad. 

• Rullstolsdansen är igång på Allhuset och pågår till den 31 maj. Flera från Stockholm stad 

är med och dansar. 

• Ögruppen ska ha en utställning i stadshuset som börjar den 31 maj. 

• En inbjudan till politikermötet den 22 augusti har skickats till alla partier i Lidingö stad.  

De flesta har svarat att de vill vara med. 

En inbjudan till alla medlemmar skickas ut senare. 

• Claes har skrivit en artikel till Länet Runt som Anna skickar in. 
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• 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. 

 

8. Kommande möten 
Vårens sista styrelsemöte blir tisdag den 7 juni kl. 19.00.  

Vi möts då i Centrum på restaurang Bibliothék. 

 

 

 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 
Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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