
   

Protokoll fört vid styrelsemöte FUB Östergötland,      

2013-08-12 

Närvarande: 

Gunnar Besson, Katarina Sandberg, Ingegerd Carlman, Margaretha Blixt, Karin Häggby, 

Elisabeth Ingvarsson, Angelica Mörner, SvenEric Blixt 

 

1. Mötets öppnande 

Gunnar öppnade mötet o hälsade alla välkomna. 

1a. Val av sekreterare för mötet 

      Till sekreterare valdes SvenEric Blixt 

 

2. Godkännande av dagordningen 

Den föreslagana dagordningen godkändes med 3 tillägg under övriga frågor. 

 

3. Föregående styrelsemötesprotokoll 

Protokollet för föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Post 

-Skrivelse från UNIK försäkring. De kan komma och informera om sina försäkringar på 

lokalföreningarnas möten. 

 

5. Ekonomi 

a. Föreningen har idag på plusgirot: 181.529 kr 

b. Har även öppnat ett sparkonto med: 100.000 kr. 

c. Inkommit 59.870 kr i Ungdomsbidrag från Östsam  

d. Natur o kulturbidrag till lokalföreningarna.                                                                   

På inbjudan ska det stå att Länsföreningen stöder aktiviteten. Då kan varje 

lokalförening få max 10.000:-/år utbetalt för genomförd och betald Natur o Kultur 

satsning. I redovisningen ska framgå hur många medlemmar / icke medlemmar 

som deltagit i aktiviteten. Skicka även med inbjudan till aktiviteten.                  

Senast  1 dec skall fakturan vara hos kassören, för utbetalning av bidraget för 

2013. Använd utsänd faktura mall. 

e. Budget för 2014 ska läggas fast på nästa styrelsemöte 4 nov. Fram till  

15 september  önskar vi in förslag på verksamhet i länet. Skickas på adress: 

fub.kassor.e@blixtmail.se. Landstingsbidraget söks till 30 september. 

 

mailto:fub.kassor.e@blixtmail.se


6. Planering 

a. Birka resan: Allt är under kontroll. Info om bussarna utskickat. Återstår att 

kontrollera antalet medlemmar i Östergötland, så vi kan beställa rätt antal 

värdcheckar. Margaretha fixar kontrollen och SvenEric beställer.     

Inför 2014, prata med Riks om att söka bidrag för att hyra hela båten tillsammans med 

övriga föreningar i Sverige. 

 

b. Riks Basutbildning i Östergötland: Riks undrar om vi vill ha in egen info punkt på 

utbildningen. Gunnar bokar Vagnhallen till den 9 nov. 

 

c. Hemsidan: Ska kolla vidare med Riks om hur vi kan få en hemsida i länet. Gunnar 

håller i kontakten.    

 

7. Läsombudsverksamheten: Bordlades till nästa möte. 

 

8. Kort rapport från lokalföreningarna: 

Linköping: Under hösten anordnas, tipspromenad, bingo, dans, tacokväll och i dec 

lucia o julfest. 

Föreningen ska ha möte med Kvalitets o Utvärderingskontoret, om hur LSS 

verksamheterna uppfyller det de säger att de ska göra enl. upphandlingen. 

Söderköping: Utvärdera förra terminen för att se hur man ska gå vidare med att 

engagera brukare o personal, i föreningens aktiviteter. 

Motala: Hösten börjar med en helg på Missmyra sedan följer simhall, bowling, gokart 

och promenaderna med eller utan stavar. Styrelsen börjar hösten med en vandring 

på Skönnarboleden i Tjällmo den 7 sept. 

 

9. Övriga frågor: 

a. Medlemmarnas ohälsa: Elisabeth informerade om ett projekt för att 

förmedla kunskap till personal o brukare om vikten av att leva hälsosamt. 

Projektet vilar på delrapporten från FHI om funktionshindrades hälsa. 

b. Förnyad fritidsverksamhet: Annika Rehn info om ett projekt hon vill 

genomföra i bl.a. Linköping som handlar om funktionshindrades svårigheter 

till en aktiv fritid. Hon önskar att vi hjälper henne med en enkät. Katarina fixar 

så det kan genomföras på Birka resan. 

 

c. Info från Riksstämman : Angelica berättade om att det varit ett Tema om 

hälsa på stämman. Hade med sig ett bra info material om hur man själv kan 

göra för att förbättra sin hälsa. Angelica önskar också åka på en Hälso kurs i 

Skövde den 4-6 okt. Ok att hon anmäler sig. 

 

d. Ordförande möte: Gunnar åker. 



 

10.   Kommande möten:  

Kl. 18.00 måndag 4 nov, måndag 10 febr-14 

 

11.   Mötets avslutande: 

Gunnar tackade alla och avslutade mötet. 

 

 

Nästa möte 4 november 2013 kl 18.00 

 

 

 

Gunnar Besson 

Ordf. 

 

 

 

SvenEric Blixt 

Sekreterare för mötet 

 


