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 Styrelsemöte 2022-12-08 (Lättläst) 
       Med på mötet var:   Christer Olsson, Claes Lindahl, Mats Nelson, Ulla Boglind, Bo Nilsson och  

                                        Elisabeth Assis.    

        

1. Mötets öppnande 
Vi träffades hemma hos Claes som hälsade alla välkomna och bjöd på en god kaka till kaffe och te. 

Ulla hade tagit med sina goda skorpor.  

Christer öppnade mötet. 

 

2. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

3. Kassarapport 
Vi har 57.851 SEK på kontot.  

 

4. Samverkan med Staden 
På mötet måndag den 21 november deltog från staden Hanna Hägerman, Rebecka Sundström, Tatjana Glinwood, 

och Päivi Kabran. Från FUB deltog Anna Berglund, Claes Lindahl och Elisabeth Assis. 

 

En kort sammanfattning av vad vi sa på mötet. 

• FUB undrade hur ska det gå till när boendepersonalen ska ta över och ordna med läger och kollo. 

Alla ska kunna få semester. 

Var och en ska planera sin semester med personalen. 

Man ska kunna få minst en aktivitet i veckan. 

• FUB undrar när Arbetshuset ska flytta till Sturevägen.  

Det blir troligen vid årsskiftet.  

 

Allt som vi pratade om kan man läsa på vår hemsida  www.fublidingo.se under rubriken ’Protokoll 2022’. 

 

5. Tillgänglighetsrådet (TR) 
På mötet onsdagen den 30 november var Claes och Elisabeth med. 

• Det blev information om hur det går med simhallsbygget. 

Anna kommer att få informationen så hon kan sprida den vidare. 

• Det blev också information om hur det går med FHP (Funktionshinderspolitiska programmet).  

Flera förvaltningar har jobbat fram handlingsplaner.  

Rådet ska få möjlighet att lämna synpunkter. 

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

 

6. LänsFUB 

• På LänsFUB har man haft en planeringsdag för det kommande året. 

 

7. Övrigt  
• Årsmötet kommer att bli lördag den 18 februari på Foresta. 

• Ulla och Claes överraskade med tårta och äppelpaj på Allhuset onsdagen den 9 november. 

Det blev mycket uppskattat. 

• Claes föreslog FUB kunde göra mer för Allhuset. 

T.ex bjuda på fika eller en middag vid något tillfälle.  

Inget beslut är fattat. 
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8. Kommande möten 
Nästa styrelsemöte blir torsdag den 19 januari 2023 i Vallentuna 

Vi ska träffa Jessica Strandberg kl. 14.00. 

 

Årsmöte blir lördag den 18 februari. 

 

Styrelsemöten för våren 2023 planerar vi att ha: 

Torsdag den 2 februari hos Lisen o Christer,  

Torsdag den 16 mars på Allhuset,  

Torsdag den 20 april hos Ulla,  

Onsdag den 24 maj hos Nina, 

Onsdag den 14 juni hos Anna. 

Alla möten börjar kl. 19.00 

 

 

 

 

 

Vi önskar er alla  

 

En riktigt                     

                                                   GOD JUL  

 

                                                                          och  ett                                                    

 

GOTT NYTT ÅR 
 

 

Styrelsen i FUB Lidingö  

 

 

 

                     

__________________________ _________________________ 

Christer Olsson Elisabeth Assis 

Vice Ordförande Sekreterare  
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