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Styrelsemöte 2022-11-03 (Lättläst) 
       Med på mötet var:   Anna Berglund, Mats Nelson, Christer Olsson Elisabeth Assis 

                                        och Josefin Viklund Levirinne från Allhuset.    

        

1. Mötets börjar 
Vi träffades på Allhuset där Josefin bjöd på kaffe och te med tilltugg. 

Anna hälsade alla välkomna.  

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Samverkan med Allhuset 
Josefin berättade om vad man gör på Allhuset. 

• Ungdomar från 13 år kan vara på Allhuset efter skolan. Man måste vara inskriven där. 
• I år har man ordnat med 4 olika läger. En skidresa, en utlandsresa och två resor inom Sverige.  

Lägren är för vuxna. 

Varje deltagare betalar en del av resan själv. 
• Det ska bli mindre tillfällen till läger. För många som bor på gruppbostad eller har assistans blir det  

boendepersonalen som ska ordna sådant. 
• På Källängsgården har det funnits idrottskorttids på helger. Det ska flytta till Allhuset. 
• Man har öppen verksamhet på onsdagskvällar med café med tema/aktivitet.  

Då är alla inom LSS välkomna att deltaga. 

 

4. Kassarapport 
Vi har 58.767 kronor på banken.  

 

5. Samverkan med Staden 
Nästa samverkanmöte är planerat till måndag den 21 november. 

FUB vill bland annat prata om följande: 

• Hur ska det gå till när boendepersonalen ska ta över och ordna med läger och kollo? 

• Varför är inte Lidingö med i ’Fritidsnätet’? Det är en hemsida som samlar ihop aktiviteter 

från flera kommuner runt om i Stockholm. 

Fritidsaktiviteter är viktigt för alla. Det vore bra att samverka med flera kommuner. 

 

6. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Nästa möte är onsdagen den 30 november. 

• Vi vill veta hur arbetet med simhallen går. Det är en viktig fråga för FUB. 

• Vi vill också veta hur det går med att ta fram handlingsplaner inom FHP.  

• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, www.hejaolika.se.  
Där finns mycket information att hämta. 

 

7. LänsFUB 

• På styrelsemötet den 2 februari 2023 får vi besök av LänsFUB.  

Det är Karin Törnblom som är ny ombudsman, 

Marcus Nilsson som är föreningsutvecklare och Attila Fabian som kommer. 
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8. Rekrytering  
• De nya foldrarna ska finnas på Allhuset. 

• Den 25 oktober besökte Claes och Ulla särskolan i Bodal. 

      Noteringar från Claes och Ulla:  
       Från skolan var det Pernilla Alm Hellberg som är rektor. 
       Med på mötet från skolan var också Ewa Dahlqvist, Marie Törnqvist Ullenius, Pelle Petterson och  
       Barbro Gustafson. 
       Vi pratade mycket om den grupp av barn och deras föräldrar som är i särskolan idag.  
 
      Särskolan finns i Bodal och Skärsätra.  
      När eleverna slutar skolan väljer de flesta att gå i Gymnasiet.   
      Då får man åka till andra kommuner till exempel till Stockholm, Sollentuna eller Täby. 
       
      Särskolan har ansvar för Allhuset, Zenit och KTT (korttidstillsyn) i Skärsätra.  
      
      Skolan vill erbjuda Kollo för vår grupp. På OSF (Omsorgs- och socialförvaltningen) vill man ta bort 
      möjligheten till sommarkollo. 
      Man säger att det inte finns pengar för det. 
  
     Barbro och Pelle bad att FUB skulle komma till deras ”Fritidsfika”.  
     ”Fritidsfika” ordnas en gång varje termin.  
     Då träffas föräldrarna för att prata en stund när de ska hämta sina barn.  
  
     Skolan vill samarbeta med FUB Lidingö. 
     Många föräldrar är oroliga för vad som händer när skolan är slut.  
     Man undrar hur det ska bli med boende och arbete. 
 

9. Övrigt  
• FUB Lidingö bjuder på överraskningstårta på Allhuset onsdagen den 9 november. 

 

10. Kommande möten 
Nästa möte blir torsdag den 8 december hos Claes. Mötet börjar klockan 19.00.  

 

Sen blir det möten år 2023: 

Den 19 januari klockan 14.00 hos Jessica i Vallentuna. 

Klockan 19.00 på torsdagar: den 2 februari hos Lisen o Christer, den 16 mars på Allhuset, 

                                              den 20 april hos Ulla.  

Klockan 19.00 på onsdagar: den 24 maj hos Nina och den 14 juni hos Anna. 

 

           Årsmötet planerar vi att ha lördag den 18 februari 2023. 

 

 
 

                                                    

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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