Protokoll för Läns FUB Östergötland måndagen den 7 maj
Plats Fontänen i Linköping
Förhindrade Susanne Selander, Anna Ahrbom, Angelica Mörner
Dagordning
1. Mötets öppnande av Elisabeth
2. Till sekreterare och justerare för mötet utsågs Monika och Elisabeth.
3. Kort presentation av alla i styrelsen
4. Dagordning godkändes
5. Föregående protokoll
6. Information
a Gunnar informerade om länets ekonomi, 130+57 som bidrag från Regionen. Vi
har gott om pengar vilket är bra när vi firar 60 år samt valet.
b Natur och kulturkontot – nya ansökningar, Finspångs ansökan avslås då den
inte uppfyller kriterierna, Söderköping ansöker om bidrag till bussresa till Gröna
Lund. Mjölby ansöker om bidrag och vill ha ett exempel på hur man ska göra en
giltig ansökan för att uppnå kriterierna.
c Funktionsrätt Östergötland – Ny styrelse efter årsmötet. Agneta Lindström
sitter kvar två år till.
d Information om vad som händer hos våra Rättsombud och medlemsrådgivare.
Mycket med medlemsavgiften med autogiro bl.a. Valdemarsviks kommun har
inga blanketter för en IP-plan. Likaså i Mjölby/Vadstena. Det händer mycket och
det är många avslag.
e Vad händer hos Inre Ringen? Angelica berättar. Men Angelica är inte
närvarande så vi får ingen information.
f Från Riks Info inför förbundsstämman. Inre ringen. Val av ny styrelse, motioner.
Två av våra tre motioner har blivit antagna.
g) Läns FUB Östergötland har en artikel med i nästa UNIK. Elisabeth har blivit
intervjuad angående valet.
h) Studiecirklar ”Mitt Val” samt temakvällar inför valet är igång. Länet har köpt in
30 studieböcker av Valskola 2018 som ingår i cirklarna. Cirklar är igång eller
planeras i Linköping, Motala, Norrköping och Söderköping.
i) Funktionshinderbanan, det rosa kuvertet har sänt ut till politiker i alla
kommuner i hela landet samt en debattartikel Dagens samhälle.
j) Hälsa och delaktighet, Elisabeth deltog i en konferens om personer med
funktionsnedsättning, hon pratade om personer med utvecklingsstörning och
jämförde hur det är att vara utvecklingsstörd mot att vara ”normalstörd”.
Informationen ledde till att regionen ska arbeta för att ”öppna upp” och arbeta
över kommungränserna när det bl.a. gäller daglig verksamhet.
7 Beslut som togs under kvällens möte
a) Att alla i styrelsen får en prenumeration på tidningen INTRA. D

b) Att de båda dj Rodriguez och Cabrera deltar och hjälper oss med karaoke och
dans på vår Birkaresa den 20 - 21 maj, Länet står för deras resa samt en
kostnad på 4000 kr för båda killarna. Det beslutade vi att det var ok.
c) Förslag: en helg (lördag eller söndag), Vi fixar en temadag där vi slå ihop
valfrågor och jubileum med historia om FUB, samt lyfter de frågor som kom
upp på studiecirklarna ute i kommunerna. Kvällen avslutas med en fest med
god mat och dans och musik . Alla kan komma med förslag om festen,
Elisabeth börjar med att se över när det finns lokal, Vagnhallen/Fontänen.
Sedan kolla över musik/underhållning, Ewa tittar över det.
8 Planering,
9 Hemsida
10 Övriga frågor
11 Kommande möte är måndagen den 20 augusti 18.15-19.45, samma lokal som
idag, Lejonhufvud.
12 Mötet avslutades av Elisabeth.

Justerare
Elisabeth Ingvarsson

