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Styrelsemöte 2023-03-02 (Lättläst) 
       Med på mötet var:   Anna Berglund, Christer Olsson, Bo Nilsson, Ulla Boglind och Elisabeth Assis.  

                               

1. Mötets öppnande 
Vi träffades hos Bosse som bjöd på en läcker kaka med hemgjord svart-vinbärssylt till  

samt kaffe och/eller te. 

Anna öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

2. Styrelsen konstituerade sig enligt nedan. 

(Det betyder att vi bestämt vad var och en i styrelsen ska göra.) 

 

          Ordförande:  Anna Berglund 

   Vice ordförande: Christer Olsson 

   Sekreterare:  Elisabeth Assis 

   Kassör:   Bo Nilsson 

   Ledamöter:  Hanna Nilsson 

   Mats Nelson  

     Claes Lindahl 

 
   Adjungerad:  Ulla Boglind 

     Christina Wahlström 

 

         Ombud: Ledamöter i Länsförbundets styrelse: 

     Bo Nilsson 

     Claes Lindahl 

   Ledamöter i kommunala Tillgänglighetsrådet: 

     Anna Berglund 

     Claes Lindahl (ersättare) 

 

3. Firmatecknare 
(Det betyder att vi bestämt vilka som får ta hand om våra pengar på banken.) 

Vi bestämde att Anna Berglund, som är ordförande Bo Nilsson som är kassör, var och en för sig  

blir firmatecknare för FUB Lidingö. 

Det bestämdes också att två ledamöter, Claes Lindahl och Elisabeth Assis, får gå in på banken och läsa 

av kontot. 

 

4. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

5. Kassarapport 
Vi har 53.627 kronor på banken 
 

6. Facebook och Hemsidan 
Vi bestämde att på 

Hemsidan ska vi ha fakta, typ rapporter av olika slag. 

På Facebook kan vi skriva om våra åsikter i viktiga frågor.  

Vi kan berätta vad vi pratat om på samverkanmötena. 

Vi kan också berätta om vad vi vill prata om på våra samverkanmöten. 

Man kan skriva om det är någon speciell fråga man undrar över. 

Vi kan sprida viktig information. 
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7. Samarbete med Allhuset 
På mötet på Allhuset den 20 februari deltog Anna, Claes och Nina. 

Allhuset får mindre pengar för lägerverksamheten från staden. 

Det betyder att det inte blir lika många som får åka på läger som förut. 

OSF (Omsorgs- och socialförvaltningen) vill ta över fritidsverksamheten för skolbarnen. 

Vi i FUB Lidingö vill jobba mer ihop med Allhuset. Fundera på vad man kan göra för olika saker. 

Vi kommer att prata med föreningen för Autism och Asperger om att de drar in kollo. 

 

8. Samverkan med Staden 
Mötet den 27 februari har blivit framflyttat till den 9 mars. 

Övriga möten för år 2023 är satta till måndagar: 29 maj, 28 augusti och 13 november. 

             På nästa möte vill vi prat om: 

• Hur man ordnar semester och olika aktiviteter i sommar. 

• Hur planeras boendet för de våra på Lidingö i framtiden.  

             

9. Tillgänglighetsrådet (TR) 
Möten för år 2023 är satta till onsdagar: 8 mars, 7 juni, 6 september och 29 november. 

 

FUB Lidingö vill veta hur man tänker genomföra FHP (Funktionshinderspolitiska programmet) 

utan att det får kosta något. 
 

10. Årsmötet 
Till nästa år ska vi se till att det blir lättare att betala.  

Vi ska också se till att mötet inte blir samtidigt som mello. 

Musiken var riktigt bra. Flera önskade ändå att det hade blivit lite mera tid för dans. 

Protokollen från årsmötet kommer att finnas på hemsidan, www.fublidingo.se.  

 

11. LänsFUB 

• LänsFUB komer att ha sitt årsmöte den 25 mars. 

 

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

Där finns mycket information att hämta. 

 

13. Kommande möten 
OBS: ÄNDRAD TID: 

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 20 april 2023 kl. 14.00 hos Ulla. 

 

Övriga styrelsemöten för våren är planerade till: 

den 24 maj hos Nina, 

den 14 juni hos Anna. 

Tid bestäms senare. 

 

                                                                       

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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