
Protokoll styrelsemöte för FUB Östergötland  

Datum 14-06-04 

 

Närvarande : Gunnar Besson, Sven-Erik Blix, Elisabeth Ingvarsson, Karin Heggby, 

                       Katarina Sandberg. 

 

 

1 Gunnar öppnade mötet och hälsade Erik Fredlund och Emil Fredlund välkomna. 

 

  Erik och Emil Berättade om sitt projekt ”springa vättern runt” 

 

2 Katarina Sandberg valdes till sekreterare. 

 

3 Dagordningen godkändes. 

 

4 Föregående protokoll signerades. 

 

5 a Erik Fredlunds projekt att springa runt vättern på 11 dagar. 

Vi beslutade att sponsra med 5 000 kr för inköp av skor. 

Katarina föreslog att man skulle kunna trycka upp affischerna som riksförbundet ska ha i sin 

kampanj på t-shirtar och att kanske lokal föreningarna kan sponsra någon de skulle behöva 1 

per dag det skulle innebära 22 t-shirtar 

Katarina ska kolla upp hur mycket det skulle kosta att trycka upp t-shirtar och skickar det till 

Gunnar . 

Gunnar skickar sedan ut en förfrågan till lokalföreningarna om intresse att sponsra någon t-

shirt. 

De ska springa den 7 Juli med start i Motala. Man får gärna komma dit och stödja dem. 

 

Elisabeth tar kontakt med riksförbundet ang vimpel,keps och insamlingsbössa. 

 

b Kulturbidraget är det samma som förut. Men det är viktigt att man skriver om aktiviteten, 

bifogar deltagarlista + inbjudan. 

Betala själv först sedan skicka till fakturan till länet. 

Sven-Erik och Elisabeth ska fixa en checklista som skickas ut. 

Tillgångar 169 071 

Sparkonto 100 386 

 

6 FA-aktuellt 

   Grundutbildning medlemsrådgivare 6-7 september 

   Kampanjen ”ansökan om ett vanligt liv” 

   Fångad i fattigdom 

 

7 a Kopiorna av sammanställningen av stimulansersättningen ligger inom kort på hemsidan. 

Närvarande fick kopior. 

Lokalföreningarna får använda dessa hur de vill i sitt påverkansarbete. 

 

b Gunnar kontaktar Roland Malm för att fråga om det finns intresse av att bli 

revisorsuppleant. 

 

c 1 I linköping ska läsombudsgruppen anordna en valinformationsdag 4 sept torsdagen. 



Det kommer finnas politiker med. 

Söderköping ska besöka valstugor. 

De ska förbereda frågorna i grupp.  

De ska ta kontakt med radio Östergötland om att ev komma ut till en lokal för att träffa  

Gunnar tar kontakt med Handikapp Föreningarna Östergötland för att se om de har någon 

träff angående valet på gång. 

Frågor som skulle vara aktuella för oss inom landstinget: 

KUP Teamet 

Habiliteringen 

Speciella hjälpmedel 

Tillgänglighet 

Vårdcentraler 

 

2 Vi kan bidra med kurskostnad om de som åker kan tänka sig att informera på ett 

medlemsmöte. Beslut tas nästa möte. 

 

Vi ska skriva en motion till riks om att vi tycker att det är för höga kostnader för 

vidareutbildning, kurser mm som anordna, vi arbetar ju så mycket utan betalning och lägger 

ner mycket fritid. 

 

3 Vi beslutade att varje lokalförening får upp till 5 000 kr för att anordna 

träffar(medlemsrekrytering) för barn och ungdomar samt anhöriga. 

 

Motala ordnar med en länsdans i oktober, skickar ut en inbjudan senare. 

 

 

8 Läsombudsverksamhet, de som inte fungerar så bra ta kontakt med linköping eller 

Norrköping som har en fungerande läsombudsgrupp. 

 

9 Snabb kort rapport från föreningarna. 

 

10 a det mesta fungerar jättebra men finns vissa finjusteringar som görs till nästa resa. 

 

b Angelika får berätta nästa möte. 

 

c Elisabeth rapporterade från förbundsstämman finns att läsa på hemsidan. 

   Elisabeth berättade att det är svårt att gör välja vid valen då man inte känner personerna i  

  Frågan. Beslutade att skriva till riks och föreslå att det till nästa år skickas ut en presentation 

av de som ska väljas. 

 

d Elisabeth var på möte med länslakose bilaga+ deltagarlista de som närvarade hade till 

uppgifta att rapportera till sina kommuner. 

 

e Hemsidan finns ,Gunnar lagt in protokoll, finns intresse av att hjälpa till hör av er till 

Gunnar. 

 

f Handikappföreningarna Östergötlands ordförande möte är svårt för Gunnar att delta. 

Bestämde att göra ett schema så alla går någon gång. Gunnar skickar ut info. 

 

 



 

11 Kommande möte 20 aug, 8 okt, 10 dec och 4 feb 2015 

     Tid 18.00. 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare                              Ordförande 

 

 

 

Katarina Sandberg   Gunnar Besson 

 

 


