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Styrelsemöte 2022-10-06 (Lättläst) 
       Närvarande:   Anna Berglund, Ulla Boglind, Christer Olsson och Elisabeth Assis.    

 

1. Mötet börjar 
Vi träffades hemma hos Ulla som bjöd på en riktigt god äppelpaj. 

Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 60.592 kronor på banken.  

 

4. Samverkan med Staden 
På vårt möte tisdag den 27 september var Rebecka Sundström, Heléne Furenius, Hanna Hägerman, 

Päivi Kabran och Tatjana Glinwood med på mötet. 

Från FUB var det Anna, Claes och Elisabeth som var med. 

 

Vi pratade bland annat om:  

• Hur många handläggare som jobbar med LSS. 

Det finns 8 LSS-handläggare.  Två av dem jobbar bara med ärenden som rör barn. 

• Vad gäller kolloverksamhet måste man veta hur många som vill ha det.  

Annars går det inte att planera. 

Personalen på boendena ska ordna med sommaraktiviteter.  

Då kan det bli så att många inte kan få åka på kollo.  

• Friskvård på jobbet. 

Alla arbetsgrupper jobbar med friskvård. Man gör på olika sätt. 

Man har uteaktiviteter, till exempel promenader.  

Man hyr Högsätrahallen några timmar i veckan.  

Det finns sittgympa. Man har olika grupper som kan träna på arbetstid. 

• Utrymme i arbetslokalerna. 

FUB tycker lokalerna i stadshuset är för trånga.  

Till exempel måste man ta bort det man jobbar med för att kunna få plats att äta lunch. 

Man menar att det är okej. Alla trivs och ingen har klagat. 

• FUB tycker att man ska kunna äta sin matlåda i personalmatsalen om man vill.  

FUB tycker också att man ska kunna äta ute på stan. 

Man menar att personalmatsalen är för stökig och bullrig. 

Ibland planerar personalen så att man kan gå ut och äta. 

• FUB tycker att Ö-gruppens butik ska finnas i entréplanet. 

Just nu tänker man inte flytta Ögruppens butik dit. 

Istället kan Ö-butiken ha försäljning från ett bord i entrén någon gång i månaden.  

Man kan också ha ett sådant bord på andra platser runt om på Lidingö någon gång då och då. 

• Planering av gruppbostäder. Vad händer i Lojo? 

Det blir inget gruppboende i Lojo. 

Två tomter på Lidingö finns där man planerar en gruppbostad på varje tomt.   
 

Hela rapporten från mötet kommer att finnas på vår hemsida www.fublidingo.se. 
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5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Från mötet onsdagen den 21 september: 

• Man pratade om brandskyddet i nya simhallen. 

 

6. LänsFUB 
• LänsFUB har en ny ombudsman som heter Karin Törnblom. 

Hon vill komma och besöka FUB Lidingö. 

Vi planerar att bjuda in henne till ett styrelsemöte efter nyår. 
• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, Startsida för HejaOlika - Hejaolika.se.  

Där finns mycket information att hämta. 

 

7. Rekrytering av nya medlemmar 

• Anna visade oss de nya foldrarna. De beskriver vad som är bra med FUB Lidingö. 

Vi behöver hjälp att lägga ut foldrarna på olika platser på Lidingö. 

Vi ska ta kontakt med Hantverkarna och höra om de kan hjälpa oss. 

• FUB Lidingö ska ha ett möte med särskolans rektor den 25 oktober. 

 

8. Övrigt  
• Jessica i Vallentuna vill gärna få besök.  

Vi kommer att ha ett styrelsemöte hos henne i början av året 2023.  

Vi planerar att ha mötet torsdag den 19 januari 2023 klockan 14.00. 

• Skicka gärna in din 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 och börjar klockan 19.00:   

Den 3 november hos Lisen o Christer. 

Den 8 december hos Claes. 

 

Vi planerar att ha: 

Årsmöte lördag den 18 februari. 

Styrelsemöten: 

Torsdag den 19 januari klockan 14.00 hos Jessica i Vallentuna. 

Klockan 19.00 på följande dagar: 

Torsdag den 2 februari hos Lisen o Christer. 

Torsdag den 16 mars hos Claes. 

Torsdag den 20 april hos Ulla.  

Onsdag den 24 maj hos Nina. 

Onsdag den 14 juni hos Anna. 

 

 

 

                                               

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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