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Styrelsemöte 2023-02-02 (Lättläst) 
       Med på mötet var:   Anna Berglund, Christer Olsson, Claes Lindahl, Bo Nilsson och Elisabeth Assis.  

                                       Gäster:  Från LänsFUB ombudsman Karin Törnblom 

                                                     från RiksFUB verksamhetsutvecklare Attila Fabian  

                                                                    samt föreningsutvecklare Marcus Nilsson 

        

 

1. Mötets öppnande 
Den här gången samlades vi hemma hos Lisen och Christer. 

Till kaffe och te hade vi en morotskaka samt finska S. 

 

Anna öppnade mötet. 

 

2. Riks-och LänsFUB på besök 
Vi pratade om hur vi i FUB Lidingö jobbar.  

Att vi samverkar med kommunen.  

Att vi vill att alla i vår grupp ska må bra. 

Att LSS ska följas. 

 

Läns- och RiksFUB pratade om Inre Ringen. 

De berättade också om ’Ung i FUB’ som är nytt.  

I ’Ung i FUB’ är man mellan 15 och 30 år. 

Man träffas i olika grupper. 

Man pratar om sådant som man tycker är intressant.  

’Ung i FUB’ har ingen styrelse. 

 

Det var ett bra möte och alla var mycket nöjda. 

 

3. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

4. Kassarapport 
Vi har 54.616 kronor på kontot.  

 

5. Samarbete med Allhuset 
Ett möte på Allhuset är planerat till den måndag den 20 februari klockan 11.00. 

Vi ska prata om kollo och läger. 

Vi ska prata om Inre Ringen samt Ung i FUB. 

 

6. Samverkan med Staden 
Möten för år 2023 blir på måndagar: 27 februari, 29 maj, 28 augusti och 13 november. 

 

             Det vi vill ta upp på mötet den 27 februari är bland annat: 

• Fritidsverksamhet   

• Budget för personalens utbildning. 

• Samarbete mellan olika boenden. 
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Tillgänglighetsrådet (TR) 
Möten för år 2023 blir på onsdagar: 8 mars, 7 juni, 6 september och 29 november. 

 

Vi är mest intresserade av:  

• Hur det går med FHP (Funktionshinderspolitiska programmet)  

• Bygget av Simhallen. 

 

7. Planering Årsmötet 

Ibland får vi gäster som inte är medlemmar. 

Då har man oftast glömt att betala sin medlemsavgift. 

Vi kommer att ordna så att man kan anmäla sig som medlem i FUB på festen. 

Vi har gått igenom vad vi gjorde 2022 i en Verksamhetsberättelse. 

Vi har planerat vad vi ska jobba med 2023 i en Verksamhetsplan. 

 

8. LänsFUB 

• Se ovan under rubrik 2. 

 

9. Övrigt  
• Vi behöver nya medlemmar. 

Vi kommer därför att ha möten med skolan, fritids och Allhuset. 

• Bekanta er gärna med websidan Heja Olika, www.hejaolika.se.  

Där finns mycket information att hämta. 

 

10. Kommande möten 
OBS: ÄNDRAD TID och PLATS: 

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 2mars 2023 klockan 19.00 hos Bosse. 

 

Årsmöte blir lördag den 18 februari. 

Styrelsemöten för våren är planerade till: 

torsdag den 20 april hos Ulla,  

onsdag den 24 maj hos Nina, 

onsdag den 14 juni hos Anna. 

Alla möten börjar klockan 19.00 

 

 

                                                                       

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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