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Styrelsemöte 2023-02-02  
       Närvarande:   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. Informationsutbyte med Riks-och LänsFUB 
Vi informerade om hur vi jobbar inom FUB Lidingö, att vårt fokus ligger på samverkan med kommunen 
för att i största möjliga mån få en tillvaro för vår grupp enligt intentionerna i LSS. 

Vi pratade om både svårigheter och framgångar. Vi kunde konstatera att de svårigheter vi upplever här 

också finns runt om i landet. 

 

Från Läns- och RiksFUB fick vi information om Inre Ringen samt om en ny satsning, Ung i FUB. 

Ung i FUB samlar ungdomar mellan 15 och 30 år till t.ex. samtalsgrupper med olika teman där  

ungdomarnas intressen styr innehållet. 

Skillnaden mellan Inre Ringen och Ung i FUB är att Ung i FUB endast har medlemmar inom ett 

givet åldersspann samt att man inte har någon styrelse vilket man har i Inre Ringen. 

 

Vi tog upp och diskuterade en del svåra frågor som t.ex hur habiliteringen fungerar och förväntas fungera. 

Vi talade om de svårigheter som uppstår då individen blir myndig, slutar skolan och andra tillfällen då  

det sker förändringar. Här skulle FUB kanske göra en checklista på vad som behöver göras vid olika  

åldersrelaterade övergångar.  

Det var ett givande utbyte av information och alla var verkligt nöjda. 

Vi fick också en del bra informationsmaterial. 

 

3. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

4. Kassarapport 
Vi har 54.616 SEK på kontot.  

 

5. Samarbete med Allhuset 
Ett möte på Allhuset är planerat till den 20/2 klockan 11.00. 

Vi ska diskutera kollo- samt lägerverksamhet. 

Vi ska också diskutera Inre Ringen samt Ung i FUB. 

 

6. Samverkan med Staden 
Kommande möten för år 2023 är satta till måndagar: 27/2, 29/5, 28/8 och 13/11. 

 

             Vi har att sammanställa det vi vill ta upp på mötet den 27 februari: 

• T.ex Fritidsverksamhet  (speciellt semesterverksamhet och aktiviteter) 

• Budget för utbildning. 

• Samarbete mellan olika boenden. 
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Tillgänglighetsrådet (TR) 
Möten för år 2023 är satta till onsdagar: 8/3, 7/6, 6/9 och 29/11. 

 

Vårt fokus kommer vi att ha på  

• Införandet av FHP (Funktionshinderspolitiska programmet)  

• Simhallsbygget. 

 

7. Planering Årsmötet 
Vi har gått igenom de arbetsuppgifter som återstår inför festen. 

Vi har en budget för festen. 

Eftersom det ofta kommer individer som inte är medlemmar på festen (dvs har inte betalt årsavgiften)  

kommer vi att ordna med en möjlighet att anmäla sig till FUB på plats. 

Vi har också gått igenom Verksamhetsberättelsen för 2022, samt fastställde Verksamhetsplanen för 2023. 

 

8. LänsFUB 

• Se ovan under rubrik 2. 

 

9. Övrigt  
• Anna uppdaterar Aktivitetslistan. 

• För att rekrytera nya medlemmar kommer vi 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 2/3 2023 kl. 19.00 hos Bosse. 

 

Årsmöte blir lördag den 18/2. 

Styrelsemöten för våren är planerade till: 

den 20/4 hos Ulla,  

den 24/5 hos Nina, 

den 14/6 hos Anna. 

Alla möten börjar kl. 19.00 

 

 

                                                                       

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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