
Protokoll från länsförbundets styrelsemöte 2013 11 04 
 
Närvarande – Gunnar Besson, Angelica Mörner, Sven –Eric Blixt, Margareta Blixt, 
Elisabeth Ingvarsson, Ingegerd Carlman, Kurt Willner, Karin Heggby 
Förhindrad – Katarina Sandberg 
 
1Mötets öppnande 
Ordförande Gunnar öppnade mötet. 
2 Val av sekreterare 
Elisabeth Ingvarsson valdes. 
3 Dagordning 
Dagordningen godkändes. 
Med tillägg under övriga frågor 

 Birka 
 Skövde 
 Laurentsio 

4 Föregående styrelseprotokoll godkändes. 
5 Post 

 Brev har kommit från länsstyrelsen angående bevakning av grundläggande 
betaltjänster. Vid årsskiftet 2008/2009 upphörde lagen om grundläggande kassa 
service. Då slutade brevbärarna att hantera kontanter och svensk kassaservice 
stängdes. Hur har det påverkat våra medlemmar? Under vårt möte kom vi på att 
ganska många av våra medlemmar har fått vardagen mer komplicerad sedan 
ändringen. Kurt Willner tar kontakt med länsstyrelsens utredare Christoffer 
Ahlgren för att belysa frågan. 

 Östgötamusiken kom med en inbjudan där vi erbjöds boka föreställningar till 
FUB. Vi fann att vår målgrupp får ta del av arrangemanget via skolorna. 

6 Ekonomi 
 Sven Eric redogjorde för ekonomin. Han har även tittat på 2014 budget. 

Alla lokal föreningar måste komma in med sina fakturor till Sven –Eric senast den 
15 dec 2013. 

 Dags för lokalföreningarna att planera för 2014, detta för att vi ska kunna söka 
bidrag i tid. 

 Birka kostade 49.153:- 
7 Planering 

 Riks Basutbildning i Östergötland – 11 anmälda. Förutom deltagare från 
Östergötland närvarar även Örebro. 

 Kurs i FUB.s hemsida är i Stockholm den 7/12 Gunnar åker. 
8 Läsombud – Ingen rapport 
9 Varje lokalförening rapporterade. 
 



 
10 Övriga frågor 

 Glada Hudik  - I nov.2014 spelar Glada Hudik teatern Trollkarlen från OZ i 
Linköping. Vi beslutade att varje lokal förening själva tar beslut om man ska delta 
och också ordnar med allt praktiskt. Länet subventionerar med 100:-/medlem. 

 Rapport från Dialogmöte i Nyköping – Några av frågor som lyftes var färdtjänst, 
utbildning av godman, vidare utbildning för våra medlemmar. 

 Skövde – Angelica berättade om hälsohelgen som hon deltog i. Hennes förslag är 
att vi ordnar en hälsohelg i Linköping 2014. 

 Angelica vill även att vi bjuder in Laurentsio som deltog i tv programmet ”mot 
alla odds” Han åker nu runt och föreläser. 

 Katarina frågar om vi ska planera för en Birka resa 2014 – Svaret blev ja. Sven 
Eric som är ekonomiansvarig bör då vara med från start i planeringen. 

Kommande möte 
 2014 måndagen den 13/2 kl 18.00-20.30. Fokus på planering/Årsmötet. 

 
 
 
Sekreterare Elisabeth Ingvarsson                      Justerare 
 

 
 


