
  

År 2021  
Protokoll för Läns FUB Östergötland 
När: måndagen den 22 februari  
Klockan: 18.00-20.00 
Digitalt möte via Teams 

Närvarande: Elisabeth, Sofie, Monika, Malin, Maria L, Frida, Gunnar, 

Förhindrade: Susanne, Kim, Cecilia, Maria GJ, Anna 

Inbjudna gäster: Cecilia Johansson ordförande FUB Norrköping och Frida Knutsson i 

valberedningen 

Dagordning 

1. Mötets öppnande av Elisabeth. 

2. Utse justerare för mötet blev Maria L 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Föregående protokoll 

5. Valberedningen – Maria GJ, Kim har sagt ifrån att fortsätta i styrelsen. Maria L 

föreslår att Frida K ska väljas in som ordinarie ledamot. Frida och Malin fortsätter 

jobba inför ombudsmötet. 

6. Information 

a Gunnar informerar om länets ekonomi. Förenings och aktivitetsbidrag har kommit: 

167 000kr, totalt 457 483kr på PG.  

b Natur och kulturkontot -  

c Funktionsrätt Östergötland - RRFF 4/2 tema Folkhälsa, Östgötatrafiken 25/2 

(autogiro, skrivelse skickas vidare till samhällsbyggnadsnämnden i Linköping) nya 

plastkort utan slutdatum, de håller oftast i fem år, men inte lätt att hålla ordning på när 

det inte står på kortet. Alla med aktivitetsersättning betalar en lägre kostnad för 

månads/årskort.  

d Vad händer hos Rättsombud – i Östergötland, otillräckligt stöd ute i LSS-

verksamheterna, personal fungerar inte, och okunskap hos chefer. Ingen tar ansvar.  

och Medlemsrådgivare?  

e Cecilia – Medlemmar med utländsk bakgrund. Vi har inga medlemmar med 

utländskt ursprung. Hur gör vi för att hitta dessa? 



f Valberedningen – Frida och Malin, se punkt 5. 

g Info från Riks – ANDTS-policy, På Riks har vi inget skrivet, men de fått uppdraget 

så alla kan få det. Stämman 8 maj kl. 10-14 inbjudan är utskickat, Socionomutbildning 

i landet – det finns mycket lite LSS i utbildningen, oftast är de kurserna valbara, inte 

obligatoriska, Tvångsadoptioner i Danmark, alltså för föräldrar med lätt IF som kan bli 

tvingade till detta, till och med innan barnet är fött. Det finns fonder att söka på fub.se, 

både för enskilda och för lokalföreningar. 

h Corren- Indragen dagstidning på LSS-boenden i Åtvidaberg.  

7. Beslut som ska tas – FUB mejl till alla, vi väntar till efter ombudsmötet, så ordnar vi 

nya adresser till de som inte har fubmail i den nya styrelsen. Det jobbas fram en 

verksamhetsplan 2021. 

8. Planering samt Inbjudan till ombudsmötet den 29/3. Elisabeth skickar ut den inbjudan 

hon gjort. Debatt om LSS-bostäder?  

9. Hemsida 

9 Övriga frågor: Det är problem för våra medlemmar när man måste ha BankID till de 

flesta saker, tex medicinhantering. Parta-sport, om brottning, vill komma och visa. 

Förmedla till Frida. 

10 Kommande möten, ombudsmöte 29/3.  

11 Mötet avslutas 

 

 

 

Justerare    Sekreterare 

Maria Larsson    Monika Andersson 
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