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Årsmöte 

Tid:  torsdag 18 februari kl. 18:30 – 20:30 
Plats: digitalt på Zoom 

Utöver årsmötet kommer Christina Heilborn, ny förbundssekreterare på FUBs 
rikskansli, att tala. Hon kommer att prata om FUBs arbete för medlemmarna 
under Corona: 
”Mänskliga rättigheter för alla - även i en pandemi?” 

Vi kommer att använda Zoom. Det innebär att alla sitter hemma vid sin egen  
dator eller på en annan plats där man kan koppla upp sig. Vi kommer tyvärr  
alltså inte att träffas och det blir ingen fika.  

Du måste anmäla dig med en e-postadress. Via den kommer du att få  
de instruktioner du behöver för att kunna delta. Alla kommer att kunna testa sin  
uppkoppling ett par dagar före årsmötet. Det sker vid ett testmöte måndagen  
den 15 februari kl 18.30. Se nedan. 

Vi vill gärna att så många som möjligt kan vara med. Har du ingen dator eller 
har du på annat sätt problem med detta så hoppas vi att du hittar någon som  
kan hjälpa till. 

För att kunna vara med måste man anmäla sig till årsmötet och tala om vilken  
e-post man vill ha länk och instruktioner till. Anmäler sig gör man till Tjarls Metzmaa på 
tjarls@styrelsepost.se . 

 

Testmöte 

Tid:  måndag 15 februari kl. 18:30 
Plats: digitalt på Zoom 

Vårt årsmöte kommer att bli digitalt. Detta är kanske en ny teknik för många. 
Därför kommer vi att ha detta testmöte i förväg. 

När du har anmält dig med din e-postadress (se ovan) kan du delta i både 
testmötet och årsmöten. Du får också de instruktioner du behöver via din e-
post. 

 

Aktiviteter i januari och februari 
 

RaceRunning och Frame fotboll Täby IS Parasportklubb, 
lördagar 
Tid:  lördagar kl 14 till 16. I alla fall 30/1 och 6/2. 
Plats:  Hall A, Skarpängsskolan, Ljungmyrsvägen 20 i Täby 
 
Vi träffas som vanligt men aktiviteterna kan vara lite annorlunda. 

RaceRunning är en tävlingsgren inom Parasportens friidrott och är 
ursprungligen en dansk sport som utövas med hjälp av en trehjulig 
”springcykel” 
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I Frame fotboll använder man en bakvänd rollator och får på så sätt möjlighet  
att spela fotboll. Sporten kommer ursprungligen från England. 

Med hjälp av en RaceRunningcykel kan personer med omfattande 
rörelsehinder och balanssvårigheter ges möjlighet att springa, få puls och 
därmed bättre syreupptagningsförmåga och starkare muskler. Samma sak 
gäller förstås när man spelar Frame fotboll. 

Är du intresserad så ta kontakt med Malin Borgert malin.borgert@hotmail.com  
eller Bert-Olov Persson, 076-848 45 55, bert.olov.persson@gmail.com  

 

Fotboll Täby IS Parasportklubb - söndagar 
Äldre gruppen utomhus 

Tid:  söndagar kl 13 till 14:30. I alla fall 31/1 och 7/2. 
Plats:  Nya Viggbydalen i Täby 

Yngre gruppen inomhus 

Tid:  söndagar kl 14 till 15:30. I alla fall 31/1 och 7/2. 
Plats:  Näsbydalsskolan i Täby 

 

Är du intresserad av att spela eller bara prova på kontaktar du klubben på 
tabyisparasport@yahoo.com  så får du mer information  

De yngre tränar inomhus. De äldre spelar utomhus om det inte blir väldigt 
dåligt väder. Då ställs det in. 

Kontaktperson: Gabrielle Wessel. 

Telefon kvällstid: 070-577 36 80  

Webbplats: http://taby.se/roligt-att-gora  

 

Livesändning från Träffpunkten och Torsdagsklubben 

Tid:  måndagar kl 19 -20 under februari 
torsdagar kl 19 – 20 under februari 

Plats: digitalt på Instagram. Kontot heter funkisforum_taby 

Livesändningarna kommer att hållas av personalen från Oasen:  
Johan, Jori, Maria, Angelica, Emil och Åsa. 

Det kommer vara lite enklare matlagningstips, några enkla gympa övningar, 
lite musik och andra roliga inslag. 

Har du frågor kan du vända dig till Eva Thorén Tibbling på telefon  
08-555 597 73 eller via e-post eva.thorentibbling@taby.se  
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Välkommen till DigiJag-galan! 
Den 2 februari 2021 kl 19:00-20:30 är det dags! 

Var med i datorn, surfplattan eller mobilen. 
Du kommer få information om DigiJag – en digital kognitivt 
tillgänglig lärmiljö för skolan och för vardagen. 
Du får träffa deltagare på kursen Anpassad IT, lyssna på 
beslutsfattare, experter och lärare. 
Och så ska vi sjunga och dansa tillsammans! 
Frågor? Kontakta Kerstin Gatu, kerstin.gatu@morafhsk.se  
 

https://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/ och rulla ner till Välkommen till DigiJag-galan 

 

Klubb Cosmos i Vallentuna – tisdagar 

Tid:  tisdagar kl. 16.00 – 21.00 från 2 februari 
Plats: Gymnasievägen 4 (MEGA), Vallentuna 

Efter en tids stängning på grund av Corona regler kan vi nu träffas inomhus 
igen! 

Vi vänder oss till dig från 13 års ålder och uppåt Hit kan du komma för att ta en 
fika, träffa vänner, spela biljard, playstation 3, pingis och lyssna på musik. Då 
och då, om ni vill, hittar vi på något trevlig att göra tillsammans utomhus. 

För att följa vad som händer hos oss kan du titta in på  
www.facebook.com/KlubbCosmos  

Personalen når du genom att ringa 08-587 851 89 eller mejla  
Anette.fahlcrantz@vallentuna.se. 

 

Projekt Vinterglädje erbjuder dig att prova Längdskidåkning i 
Täby 

Tid:  lördag 13 februari 09.30-12.00 alternativt 13.30 – 16.00 
Plats: Roslagsvägen 10, Arninge (Arninge golfbana) 

Projekt Vinterglädje erbjuder dig som har en funktionsvariant att pröva på 
längdskidåkning  

Du får hjälp av erfarna och utbildade längdskidledare. Vi åker på konstsnöspår 
Om du inte någon utrustning kan du låna av oss: vanlig skidutrustning eller sit-
skis eller ski-carts.  

OBS! I och med pandemin har vi begränsat antalet platser så föranmälan 
krävs. 

Gör det till Anders Andrae, 070–669 35 98 eller anders@willut.se Välkommen! 
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Funkisfestivalen 2021 – Täbys deltävling 

Tid:  Blir troligen under mars 
Plats: Blir troligen digitalt 

Funkisfestivalen är Sveriges största sångtävling för personer 
med kognitiva eller neuropsykiatriska funktionsvariationer inom 
LSS.  

Har du frågor kan du vända dig till Eva Thorén Tibbling på 
telefon 08-555 597 73 eller via e-post 
eva.thorentibbling@taby.se  
 
 
 

Information, nyheter och debatt 
 

Enkät till er som bor i Österåker 
En gymnasist har hört av sig till oss eftersom han vill genomföra en enkät om 
skola och arbete för personer med IF. 

Vi kommer att sköta utskick och påminnelser och även ta emot svaren. Det 
innebär att identiteten på de som svarar kommer att vara skyddad liksom vilka 
som fått enkäten. 

Vi hoppas att detta gymnasiearbete ska kunna hjälpa oss i vårt 
påverkansarbete gentemot kommunen. 

Frågor besvaras av Jörgen Johansson jorgen.johansson@nui.se eller via telefon  
070-754 085 31 

 

Kultur och fritidstips från Stockholms kommun 
Det finns en blogg som innehåller många bra tips om fritidsaktiviteter. Den är 
gjord för boende i Stockholms kommun men den innehåller mycket som går att 
ta till sig även om man bor i Södra Roslagen. Denna vecka är fullmatat med 
aktiviteter. Se alla aktiviteter på bloggen där också länkar finns.  

Klicka här: https://gruppbostadfritid.wordpress.com/  

Bloggen uppdateras dagligen tillsvidare. Har du/ni tips att dela eller berätta för 
oss om behov, kontakta oss på e-post: gruppbostadfritid@stockholm.se 

 

Medlemsnytt från riks FUB 
Varje månad skriver FUB riks ett brev till alla medlemmar som kan ta emot e-
post. Det innehåller aktuell information och nyheter och tips. 

Om du inte redan får det kan du skicka din e-postadress till fub@fub.se eller 
ringa till 08-508 866 00.  

Om du inte själv kan ta emot e-post kanske någon kan ta emot det åt dig. 
Någon som kan berätta om det som är viktigt. Be i så fall den personen att  
lämna sin e-postadress. 
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Fritidsnätet – aktiviteter för dig som behöver extra stöd 
Här finns aktiviteter samlade från hela Stockholms län  

Det går att söka efter kommun, typ av aktivitet, funktionsnedsättning och ålder  

Du hittar dit genom www.fritidsnatet.se  Vill du veta mer om hur du kan gå med 
i fritidsnätet eller idén bakom det så kan du kontakta  

Karin Olsson-Sandberg Karin.olssonsandberg@stockholm.se  
08-508 28 920 

 
 

Tips om hur du hittar en idrott som passar dig 
Vill du ha hjälp med att hitta en idrott som passar just dig?  
Kontakta Parasport Stockholm för vägledning  
Du hittar mer information på www.parasport.se  
 
 
  



 www.fub.se/sodra-roslagen Januari 2021 

 

 7 

 
 

Information om fritid kommunvis 
 

Det ser olika ut i olika kommuner Nedan kommer lite information om hur du tar dig fram för att få 
information i de olika kommunerna 

 

 
 

Danderyd har en speciell hemsida kring fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning 
https://www.danderyd.se/uppleva-och-gora/aktiviteter-funktionsnedsattning/  

Kontakt: Ann Epstein, 08-568 910 88, ann.epstein@danderyd.se 

 

 
 

Även Täby har en speciell hemsida 
https://www.taby.se/fritid-och-kultur/Fritid-och-kultur-for-dig-som-behover-extra-stod/  

Kontakt: Eva Thorén Tibbling, 08-555 590 00, eva.thorentibbling@taby.se  

 
 

 

 

 

Liksom Vallentuna 
http://www.vallentuna.se/omsorg-och-hjalp/funktionsvariation/  

Kontakt: Anette Fahlcrantz, 08-58785697, anette.fahlcrantz@vallentuna.se  

 

 
 

 
 
I Vaxholm går det att ta kontakt med: 
Hans Larsson, 08-541 808 00, hans.larsson@vaxholm.se  

 
 

 
 

I Österåker går det att ta kontakt med: 
Margareta Kekkonen, telefon 08-540 815 03, margareta.kekkonen@osteraker.se  
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Varför ska man bli medlem i FUB Södra Roslagen? 
 

• FUB har mötesplatser där du kan träffa andra med liknande erfarenheter  
 

• Du kan också få stöd och råd av medlemsrådgivare och rättsombud 
 

• Du som är medlem i FUB får vår medlemstidning Unik 
 

• Du har också möjlighet att teckna en försäkring i Unik Försäkring 
 

• FUB arbetar med att påverka politiker på alla plan FUB:s lokalföreningar är 
viktiga i kontakten med kommunernas, länsförbunden kan samordna 
föreningarna och ha kontakter med landstinget, riksförbundet påverkar 
politiken som berör hela landet  
Som medlem kan du vara med i arbetet eller vara medlem för att visa att  
du tror på det FUB vill! 

 

Vad kostar det? 
• Huvudmedlem betalar 300 kronor per år från och med 2021 

• Familjemedlem kostar 60 kronor per år 

 

Hur gör man? – det finns flera sätt 
1. Har du tillgång till en dator kan du själv gå till sidan  

http://www.fub.se/OM-FUB/BLI-MEDLEM  
 

2. Du kan också ringa till FUB på telefon 08-508 866 00 
De har öppet på vardagar kl 9.15 – 11.30 och 12.30 – 14.00. 
 

3. Det går också bra att ringa till FUB:s kontaktperson i din kommun så hjälper de dig 

• Danderyd 
Ann Epstein, 070-630 63 07 

• Täby 
Marie Pertoft, 070-200 05 11 

• Vallentuna 
Marianne de Valladolid, 073-987 86 63 

• Vaxholm 
Tina Bendelin, 070-611 25 00 

• Österåker 
Jörgen Johansson, 070-754 08 53 

 



  
 

  

Kallelse till 
årsmöte 2021 

 
 

Årsmöte 2021  
 

Tid: torsdagen den 18 februari 2021 kl. 18:30-ca 20:30  
Plats: Mötet kommer att genomföras digitalt på Zoom  
 

 
Program  
 
18:30 Christina Heilborn, 

Förbundssekreterare på riksförbundet 
FUB kommer att prata om FUBs arbete 
för medlemmarna under Corona: 
”Mänskliga rättigheter för alla - även 
under en pandemi”. 
 

 
 
 
ca 19:15  Årsmöte enligt dagordning på nästa sida  
 
 
För att kunna vara med måste man anmäla sig till årsmötet och tala om vilken  
e-post man vill ha länk och instruktioner till. Anmäler sig gör man till Tjarls Metzmaa på 
tjarls@styrelsepost.se . 

Vi kommer att använda Zoom. Det innebär att alla sitter hemma vid sin egen dator eller på 
en annan plats där man kan koppla upp sig. Vi kommer tyvärr alltså inte att träffas och det 
blir ingen fika.  

Du måste anmäla dig med en e-postadress. Via den kommer du att få de instruktioner du 
behöver för att kunna delta. Alla kommer att kunna testa sin uppkoppling ett par dagar före 
årsmötet. Det sker vid ett testmöte måndagen den 15 februari kl 18.30.  

Vi vill gärna att så många som möjligt kan vara med. Har du ingen dator eller har du på 
annat sätt problem med detta så hoppas vi att du hittar någon som kan hjälpa till. 

Alla handlingar som t ex verksamhetsberättelse med ekonomisk berättelse finns på vår hemsida  
www.fub.se/lokal/fub-sodra-roslagen/fran-arsmoten/ Materialet finns under Bilagor. Vill någon 
ha material utskickat per post går det bra att ringa Ann Sjölander på telefon 070-888 53 16. 

 

Välkommen! 
  



  Januari 2021 

 

 

  

 
Förslag till DAGORDNING vid årsmöte 2021-02-18  
 
1. Årsmötets öppnande  

2. Val av  
a) ordförande för årsmötet  

b) sekreterare för årsmötet  

c) två justeringsmän som tillsammans med mötesordföranden 
 justerar årsmötesprotokollet och även ska vara rösträknare.  

3. Godkännande av dagordningen  

4. Har kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna?  

5. Verksamhetsberättelse för år 2020  

6. Ekonomisk berättelse för år 2020  

7. Revisionsberättelse för år 2020  

8. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren  

9. Verksamhetsinriktning för 2021  

10.  Val av  

 a) Ordförande  

 b) Styrelseledamöter på 2 år och ersättare på 1 år  

 c) Revisor och revisorsersättare  

 d) Ombud med ersättare att tillsammans med ordförande 
     representera föreningen vid Läns-FUB:s ombudsmöte. Liksom 
     Inre Ringens Länsstämma 

 e) Valberedning  

 Mandattiden är om inte annat anges 1 år  

11.  Övriga frågor  

12.  Årsmötets avslutning 
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Utdrag ur Verksamhetsberättelsen för 2020 
 

Den fullständiga verksamhetsberättelsen och alla övriga handlingar till årsmötet finns på 
vår hemsida www.fub.se/lokal/fub-sodra-roslagen/fran-arsmoten Vill någon ha material 
utskickat per post går det bra att ringa Ann Sjölander på telefon 070-888 53 16. 

Verksamhetsberättelse: 
FUB i Södra Roslagen 2020 
 
Styrelsen för FUB i Södra Roslagen får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Styrelse och ledamöter 
Ordförande Jörgen Johansson 
Vice ordförande Marianne Valladolid 
Kassör och ersättare Sören Wiklund 
Sekreterare Annika Ersmark 
Ordinarie ledamot Ann Epstein 
Ordinarie ledamot Anders Linde 
Ordinarie ledamot Carmen Vogt 
Ordinarie ledamot Bert-Olov Persson 
Ersättare Claes Oldin 
Ersättare Tina Bendelin 
Ersättare Marianne Olbrant 
 
Revisor Gunnar Råhlander 
Ersättare revisor Ingela Gardner 
 
Valberedning saknas, utförs av styrelsen 
 
Styrelsen har haft 9 möten under året. 
Årsmötet hölls 19 februari 2020 
 
Medlemmar 
Föreningen har haft 413 medlemmar, varav 260 huvudmedlemmar under 2020. 
Medlemsavgiften har varit 240 kronor för huvudmedlem och 60 kronor för 
familjemedlem 
 
Anställda 
Ann Sjölander har arbetat 207 timmar som administratör  

Verksamhet under året 

Arbetet för att personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) skall ”kunna leva ett 
så gott och självständigt liv som möjligt”, målet för Lagen om Särskilt Stöd (LSS) är 
långsiktigt och handlar både om att försöka få till bättre villkor och att hindra att 
befintliga villkor försämras. Det senare har i stor utsträckning varit fallet de senaste 
åren, där fusk med assistansersättningar bland annat har använts som ett sätt för stat, 
regioner och kommuner att pressa kostnaderna för alla, istället för att stoppa ett fåtal 
brottslingar. …  
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Förslag till verksamhetsinriktning 2021 
 

FUB i Södra Roslagen kommer under 2021 att fortsätta sitt arbete inom följande 
ständigt aktuella huvudområden: 

• Verka för att aktiva kommungrupper finns i Danderyd, Vaxholm, Täby, Vallentuna 
och Österåker samt understödja deras lokala arbete. 

• Särskild uppmärksamhet under året kommer att ägnas åt att på olika sätt 
marknadsföra den lokala verksamheten i kommungrupperna med syfte att 
rekrytera nya, aktiva medlemmar. Särskilt viktigt är att få in fler personer som kan 
arbeta med frågor som rör våra yngre medlemmar med intellektuella 
funktionshinder, exempelvis skolfrågor. 

• Verkar för att det upprättas ett samverkansavtal mellan kommunen och våra 
kommungrupper. 

• Verka för att vuxna med utvecklingsstörning ska få en rimlig personlig ekonomi.  

• I arbetet med att stärka den personliga ekonomin verka för att samtliga 
kommuner inom Södra Roslagen inför någon form av bostadstillägg/hyrestak i 
linje med det som finns i Österåker. 

• Verka för att kommunerna genomför en utbyggnad av bra bostäder så att vuxna 
med utvecklingsstörning så snart behov föreligger ges ett bra boende med bra 
gruppsammansättning utifrån de individuella behoven 

• Verka för rätten till valfrihet av LSS-insats efterföljs vad gäller boendekommun, 
boendeform, daglig verksamhet mm 

• Verka för att personer med utvecklingsstörning ges tillgång till goda 
levnadsvillkor vad gäller såväl daglig verksamhet av god kvalitet som tillgång till 
önskade kultur- och fritidsaktiviteter (inklusive semesterresor) utifrån deras 
individuella behov. 
 

Nya satsningar under 2021 (påverkas av epidemiläget) 

• Arbeta med att utveckla de två huvudområden som identifierades vid en 
utredning om behoven hos olika medlemsgrupper 2020: 

o Arbeta för bättre fritidsaktiviteter hos personer med lindrig och måttlig IF 

o Arbeta för att utveckla relationerna till medlemmar utan IF (föräldrar, gode 
män, personal etc), bland annat med syftet att bredda medlemsunderlaget 

• Kopplat till ovanstående driva ett pilotprojekt inom Österåkers kommun med 
målet att utveckla fritidsaktiviteter. 

 
 


