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Protokoll 

Digitalt ombudsmöte FUB Östergötland 2021 
Måndagen den 29 mars klockan 18.00 - 20.00 

 
1. Mötet öppnas av Elisabeth Ingvarsson 

2. Val av ordförande för årsmötet, Elisabeth Ingvarsson valdes. 

3. Val av sekreterare, Monika Andersson valdes. 

4. Val av två protokolljusterare Susanne Selander och Maria Larsson 

Som tillsammans med ordförande ska justera mötesprotokollet. 

5. Upprop och fastställande av röstlängd, förteckning av närvarande 

medlemmar och val av rösträknare är Ulf Ingvarsson. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. Godkännande av utlysande av årsmötet. 

8. Föredragande av verksamhetsberättelsen och den godkändes. 

9. Föredragande av den ekonomiska redovisningen av Gunnar och den 

godkändes. 

10. Revisorernas berättelse, revisor Carina föredrog den och den godkändes. 

11. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet mötet godkände styrelsens ansvarsfrihet. 

12. Behandling av eventuella motioner, Två motioner från Östergötland, 

angående om hur viktigt det är att göra en IP-plan samt om övergrepp för 

personer med IF, VC har inte kompetens att ta emot vår målgrupp, 

kompetensen behövs lyftas i utbildningar.  

13. Behandling av styrelsens eventuella förslag. Inga förslag anmälda. 
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14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och om antalet ersättare. Vi går på 

vad som står nu i stadgarna. 

15. Valberedningens förslag 2021  

Föredragande av Frida Knutsson 

• Val av ordförande 2 år  

Elisabeth Ingvarsson (Söderköping) 

• Ledamöter 2 år  

Monika Andersson (Söderköping) 

Susanne Selander (Norrköping) 

Frida Knutsson (Mjölby) 

Kristina Jomni (Motala) 

• Suppleanter 1 år 

Karin Heggby (Linköping) 

Malin Nilsson (Norrköping) 

Sofie Ingvarsson (Söderköping) 

• Val av revisor 2 år 

Carina Sjöberg  

• Val av valberedning  

Förslag att nya styrelsen utser en person.  

Mötet godkände valberedningens förslag och valde dessa. 

16. Verksamhetsplan och budget för kommande år Föredragande av Gunnar 

Besson. Nya styrelsen får i uppdrag att göra en verksamhetsplan. 
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17. Övriga frågor: Vi har fått till oss att vår målgrupp inte är prioriterad längre 

när det gäller vaccin mot covid-19. I Mjölby har de bromsat vaccinationen, 

så endast hälften av de som bor på LSS-boenden har fått. Vi beslutar att vi 

gör en skrivelse till Region Östergötland och Länsstyrelsen angående att vår 

målgrupp behöver vara prioriterade att få vaccinet.   

Ydre har inte sökt till hab-ersättning, men FUB är på dem. Kan hela 

Östergötland göra en skrivelse angående hab-ersättningen. 

Vissa kommuner söker inte hela beloppet som tilldelas.  

 

18. Mötet avslutas av Elisabeth Ingvarsson.  
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Justerare     Justerare 

Susanne Selander    Maria Larsson  

 

 

Ordförande    Sekreterare 

Elisabeth Ingvarsson    Monika Andersson 

 

 

 


