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Styrelsemöte 2022-08-18 (Lättläst) 
   Med på mötet var:   Anna Berglund, Nina Wahlström, Christer Olsson och Elisabeth Assis.    

 

1. Mötets öppnande 
Vi satt ute i trädgården hemma hos Nina som bjöd på kaffe, te, flädersaft och goda bullar. 

Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 41.700 kronor på banken. 

 

4. Samverkan med Staden 
Nästa möte blir tisdag den 27 september. 

• Staden vill veta vad FUB vill prata om senast den 13 september. 

Har du någon fråga som du tycker är viktig att vi talar med Staden om – Tala om det för oss i styrelsen. 

 

5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Nästa möte blir onsdagen den 7 september 2022  

• FUB vill att Funktionshinderspolitiska Programmet, FHP, diskuteras på varje möte med TR. 

Hur ser arbetet med aktiviteter och budget inför nästa år. 

 

6. LänsFUB 
• Det finns inget nytt just nu. 
• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  

Där finns mycket information att hämta. 

 

7. Politikerträffen 
I Ansgarskyrkan den 22 augusti 17-19 kommer vi att träffa politikerna här på Lidingö. 

De ska svara på vad de tycker är viktigt att jobba med för vår grupp. 

 

8. Övrigt  
• Våra foldrar finns nu runtom i olika lokaler på Lidingö. 

Vi behöver se till att det fylls på och beställa nya vid behov. 

• FUB Lidingö har köpt in 10 böcker med titeln ’Ärrvävnad’ av Maud Deckmar. 

Den handlar bland annat om boendepersonalens roll gentemot föräldrarnas och vad som kan orsaka 

onödigt gruff. Böckerna kommer att delas ut bl. till några LSS-boenden. 

• Skicka gärna in epostadress till fublidingo@gmail.com. 

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

 

9. Kommande möten 
Höstens möten blir på torsdagar:  8 september, 6 oktober, 3 november samt 8 december. 

Vi börjar klockan 19.00.  
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Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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