
 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte FUB Östergötland 2013-06-05 
 

Närvarande   

Gunnar Besson 

Katarina Sandberg 

  

Ingegerd Carlman 
Kurt Willner Margareta Blixt 
Sven-Erik Blixt 
Karin Häggby 

  

   

   

   

 

 

1 Öppnande 

  

Gunnar öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2 Godkännande av dagordning 

  

Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

3 Protokolljustering och genomgång 

  

Protokollet från föregående möte gick igenom och godkändes. 

 

4 Skrivelser  

4.1 Bas utbildning från Riks fub, Anna Gabrielsson. 

 Gäller en basutbildning som kansliet på Riks FUB annordnar på uppdrag av 

förbundsstyrelsen. 

 Länsförbundets insats blir i form av arbetsinsatser som att sprida information till alla 

förtroendevalda i länet om denna bas utbildning och uppmuntra de att delta. 

 Det preliminära programet för Klippan kommer att innehålla: 

 Empowerment 

 Delaktighetsmodellen 

 Medlemsrekrytering 

 Diskutioner 

 

 För FUB 

 FUB:s organisation 

 Styrelsearbete 

 Empowerment 

 Hur man kan bedriva intressepolitiskt arbete. 

 Medlemsrekrytering (eller om man vill ta upp någon annan fråga) 

 

 Besluta att Gunnar tar kontakt med Anna Gabrielsson för mer info. 

  

 

4.2 Förfrågan från Nka Nationellt kunskapscentrum för anhöriga 

 Det gäller att genomföra en tema/föreläsningshelg för anhöriga till barn 

och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. 



 

 

 

 

De har frågat om FUB kan hjälpa till att nå ut till anhöriga i norra 

Sverige. De skulle stå för program, inbjudan och ansöker om finansiering 

men de behöver hjälp lokalt med att få kontakt med familjer till 

barnen/ungdomarna och även en del lokalt stöd på plats med administration. 

Nka tänker sig från lördag lunch till söndag lunch med möjlighet till 

övernattning, gärna på en folkhögskola. Vi tror att detta bäst genomförs 

med hjälp av våra Länsförbund. 

  

Det skulle vara ett samarbete mellan FUB och Nka där båda kan exponera sig. 

Inbjudan kommer förutom till FUB-medlemmar även gå ut till habilitering 

och anhörigkonsulenter. 

Tycker att detta även är en bra möjlighet för medlemsrådgivare i länet att 

få både fortbildning och kontakter. 

  

Tanken är att det ska ge kunskap och kunna initiera lokala nätverk för 

dessa familjer som ofta har en komplicerad 

familjesituation. Det är ingen stor grupp vi talar om, men kanske just 

därför har det visats sig att de upplever en stor avsaknad av stöd och 

kunskap. Det är också dessa som i undersökningar har visats sig vara mest 

missnöjda med 

habiliteringens insatser. Jag vet inte hur habiliteringen i Östergötland 

fungerar men ökad kunskap skulle också kunna vara ett verktyg att arbete 

politiskt i landstingsfrågor. 

  

Besluta att Gunnar tar kontakt för att få mer information. 

 

 

5 Ekonomi 

 

 

5.1 Natur och kulturbidrag. 

 Hur ska vi göra i fortsättningen ska det utgå natur och kulturbidrag? 

 Beslut att nuvarande kassör och ordföranden tar kontakt med gamla kassör och ordföranden 

för att se vad som var orsaken till att dessa bidrag inte längre kunde beviljas. 

5.2 Tillgångar på pg 232 348 kr 

5.3 Besluta om att kassören öppnar ett konto för det är för mycket pengar för att stå på ett pg 

konto. 

5.4 Kassören kommer att skicka ut en mall för inbetalning av fakturor som man kan använda. 

5.5 Kassören Tipsar föreningarna om att inte använda frimärken utan föreningsmärke skriv B-

förening eller använda stämpel. Vid frågor kan ni kontakta kassören 

fub.kassor.e@blixtmail.se  

 

 

6 Planering 

 

6.1 Information om Birkaresan 

 Det är totalt 472 personer. 

 Helena från resebyrån har bokat in en artist som kommer att ha underhållning för oss på 

båten. 

 Vi är så många så vi måste dela upp buffétiderna, de som äter sista sittningen får 

underhållning före maten och de som äter tidig sittning får underhållning dagen efter i 

konferanssalen… Detta är kostnadsfritt. 

 Helena återkommer närmare avresa med busstider och biljetter. 

mailto:fub.kassor.e@blixtmail.se


 

 

 

 

 Vi beslutade också att skänka värdecheckar á 150 kr till alla medlemmar. Förut har vi ju 

sponsrat del av biljettpriset vilket vi ej gör detta år. 

 

 Margaretha gjorde oss uppmärksamma på att alla inte verkar ha löst medlemskap 

(huvudman). 

 Skickar ut en lista till Katarina. 

 

 Kassören skickar ut påminnelse till Föreningar som ännu inte betalt in resan. 

 

6.2 Kort information om momsteatern som ska ha en rikstäckande turné 

 

6.3 Verksamhetsplan: 

 Arbeta för att stödja lokalföreningarna. 

 Använda Handikappföreningarna Östergötland bättre 

 Läsombud 

 

6.4 Besluta om att ha en hemsida där vi kan lägga ut information. Det ska även finnas länkar till 

andra hemsidor. Gunnar Kollar upp med Riks FUB. 

 

 

 

 

 

7 Läsombudsverksamheten 

 

7.1 Inspirationsdag i Vagnhallen den 7 oktober. 

 Besluta att sponsra styrelseledamöter lokalt/län som vill medverka med 300 kr/pers. 

 Louise skriver inbjudan till lokalföreningarna. 

  

8 Kort rapport från lokalföreningarna 

 Katarina informerade om vikten att kolla upp min sin kommun om det finns ett avtal med 

landstinget om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan. 

 

 Det står i Tidningen ”Intra” De med LSS-insatser dör oftare än andra i cancern. 

 Orsaken är att cancern upptäcks försent. 

 2007 infördes en särskild paragraf i Hälso- och sjukvårdlagen att landstingen ska avsätta de 

läkarresurser som behövs och att landstinget och kommunerna ska sluta avtal om både 

omfattningen och formerna för läkarmedverkan. 

  (till 18§ HSL räknas även bostäder och dagligverksamhet enl LSS enligt prop. 1992/93 

sid.182) 

 

 Övriga rapporter bordlades till nästa möte. 

 

9 Övriga frågor 

  

 

10 Kommande möte 

 12 Augusti kl 18.00. 4 November kl 18.00. 10 Februari kl 18.00. 

 

11 Mötets avslutande 

 Gunnar tackade alla och avslutade mötet. 

 



 

 

 

 

Nästa möte är 12 augusti 2013 kl 18.00 
 

  

 

Vid tangentbordet  Justeras 

 

 

 

Katarina Sandberg  Gunnar Besson 


