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Styrelsemöte 2023-03-02  
       Närvarande:   Anna Berglund, Christer Olsson, Bo Nilsson, Ulla Boglind och Elisabeth Assis.  

                               

1. Mötets öppnande 
Vi hade mötet 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. 

          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 
Till firmatecknare för FUB Lidingö utsågs Anna Berglund, ordförande, samt Bo Nilsson, kassör,  

var och en för sig. 

Det bestämdes att ytterligare två ledamöter, Claes Lindahl och Elisabeth Assis, får tillgång till att  

läsa av kontot. 

 

4. Föregående Protokoll 
Var okej och godkändes. 

 

5. Kassarapport 
Vi har 53.627 SEK på kontot.  

 

6. Facebook och Hemsidan 
Hemsidan bör, som nu, innehålla faktabaserad information, typ rapporter av olika slag. 

Facebook kan användas för att uttrycka olika åsikter.  

Vi kan berätta vad vi fått för info på samverkan och vilken respons vi fått för våra förslag där. 

Vi kan ta upp vad vi vill driva för frågor på våra samverkanmöten. 

Här kan de som vill ta upp om det är någon speciell fråga man vill diskutera eller få svar på. 
Vi kan ta upp aktuella frågor från nämnden och officiell information som vi får. 

Läns- och RiksFUB ber oss ibland sprida viss information, t.ex föreläsningar som ligger nära 

i tiden.  
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7. Samarbete med Allhuset 
På mötet på Allhuset den 20/2 deltog Anna, Claes och Nina. 

Tyvärr har staden dragit ner på budgeten för lägerverksamheten, både sommar och vinter,  

vilket också framgick av senaste samverkanmötet med staden.  
Vi erfar också att man har väldigt låg ersättning för öppen verksamhet. 
OSF (Omsorgs- och socialförvaltningen) vill ta över kortisverksamheten, dvs fritids för skolbarnen. 

FUB Lidingö vill utveckla samarbetet med Allhuset. Spåna idéer, aktiviteter osv som kan vara lämpliga. 

Vi kommer att ta kontakt med Austism och Aspergerförbundet i frågan. 

 

8. Samverkan med Staden 
Mötet den 27/2 har blivit framflyttat till den 9/3. 

Övriga möten för år 2023 är satta till måndagar: 29/5, 28/8 och 13/11. 

 

             Vi har sammanställt det vi vill ta upp på nästa möte: 

• Fritidsverksamhet, Allhusets och boendepersonalens roll (speciellt semesterverksamhet och aktiviteter). 

• Boende för de våra på Lidingö. Att flytta från Lidingö är inget alternativ för de flesta. 

• Budget för utbildning – finns det? 

• Samarbete mellan olika boenden. 

             

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

 

Man avser att bjuda in kommunalrådet Anders Paulsson till mötet. 

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

utan att det får kosta något. 

Har man öronmärkt medel för nödvändig kompetensutveckling? 
 

10. Årsmötet 
En utvärdering av festen gav vid handen att vi kan göra en del förbättringar vad gäller t.ex betalning 

och tidpunkt för mötet. Det tar vi med oss till nästa år. 

Musiken var till full belåtenhet, men flera önskade sig lite mera tid för dans. 

Tyvärr får vi återigen se att det är boendepersonalens arbetstider som bestämmer när man måste åka hem 

från festen. Det borde vara varje individs rättighet att själv få avgöra om man vill vara kvar åka hem innan 

festen är slut. 

 

Protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelsen och räkenskaper kommer så småningom finnas  

på hemsidan, www.fublidingo.se.  

 

11. LänsFUB 

• LänsFUBs årsmöte kommer att äga rum den 25/3. 

• Bosse tar reda på om det finns pengar att söka om vi t.ex vill genomföra ett projekt/en aktivitet  

i samarbete med Allhuset. 

 

12. Övrigt  
• Anna uppdaterar Aktivitetslistan. 

• Anna föreslår för RiksFUB att man inför/använder en ’Styrelseportal’, som kan användas av 

LänsFUB och lokalföreningar för nödvändig dokumentation (typ årsmötesredovisningar) och 

digital signering. 

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

Där finns mycket information att hämta. 
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13. Kommande möten 
OBS: ÄNDRAD TID: 

Nästa styrelsemöte blir torsdag den 20/4 2023 kl. 14.00 hos Ulla. 

 

Övriga styrelsemöten för våren är planerade till: 

den 24/5 hos Nina, 

den 14/6 hos Anna. 

Tid bestäms senare. 

 

                                                                       

__________________________ _________________________ 

Anna Berglund Elisabeth Assis 

Ordförande Sekreterare  
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