Protokoll för Läns FUB Östergötland måndagen den 20 augusti 2018
Plats Fontänen i Linköping
Närvarande Monika, Elisabeth, Susanne, Ingegerd, Gunnar, Karin
Förhindrade Ewa , Angelica, Anna
Dagordning
1. Elisabeth öppnande mötet.
2. Monika valdes till sekreterare och Elisabeth som justerare.
3. Dagordningen godkändes med ett tillägg under övriga frågor om reseräkningar
4. Föregående protokoll lästes upp och godkändes.
5. Information
a Gunnar informerar om länets ekonomi, 369 375 kronor på pg. Ekonomin ser
bra ut.
b Natur och kulturkontot – 10 000 ansöker Motala till läger i Missmyra. Dags att
ansöka för 2019 från Region Öst. Vi söker 57 000 (ungdomsbidrag) plus 110 000.
Kassören behöver få in hur många ungdomar under 25 år som är medlemmar i
varje lokalförening mejla Gunnar snarast.
c Funktionsrätt Östergötland – Ordförandedagar i Missmyra torsdagen den 23
augusti – fredagen den 24 augusti. De ska fundera ut vilka/hur gemensamma
frågor ska drivas i Regionen .
d Vad händer hos Rättsombud och medlemsrådgivare? Väldigt mycket som
kommer in till rättsombuden, personer blir av med sökta insatser. När man blir
pensionär så har man ingen sysselsättning, kommer in till medlemsrådgivaren.
e Vad händer hos Inre Ringen? Ingen rapport, Angelica var tyvärr inte på
kvällens möte.
f Från Riks -Förbundsstämman. Karin berättar: Vi fick en ny förbundsordförande,
Harald Strand, samt att Elisabeth Ingvarsson från Östergötland blev invald i
förbundsstyrelsen.
g Förbundsstyrelsen har möte 28 - 30 september.
6 Beslut som togs på styrelsemötet
• Länet beslutar att skicka ungdomar till valläger i Södertälje 16 - 19
augusti. Det blev 3 stycken ungdomar som åkte. Det kostade 1000 kronor
per person.
• Till INTRA- dagarna måndagen den 1 oktober samt tisdagen den 2 oktober
åker? Fundera och hör av er till Elisabeth och Gunnar om ni vill åka.
• Till Länsförbundsträffen fredagen den 26 oktober i Stockholm åker
Elisabeth och ?, det är mellan 10-17. Hör av er till Elisabeth om du kan och
vill följa med.
• Temadagen den 8 december – Vi tillsatte en arbetsgrupp, i den ingår
Kerstin Elkehag, Göte Törnå, Karin Heggby, Elisabeth Ingvarsson.
Arbetsgruppen träffas den 3/9 kl 17.30-19.30. Gärna några flera från de
andra lokalföreningarna.
7 Planering se punkt Tema-dag.
8 Hemsida – Foto på styrelsen, inget foto togs eftersom flera saknades.

9 Övriga frågor, reseersättning när man åker på länsmötena. Vi får skicka till
Gunnar när vi åker på mötena, 18.50 kr/mil. Även parkeringsbiljett. Det måste
ske innan årets slut.
En inbjudan från Funktionsrätt Östergötland till Idélabb Funktionshinderpolitiskt
program, måndagen den 3/9 kl 17.30-20.00 i Vagnhallen.
10 Kommande möte är den 8 oktober.
11Mötet avslutas

