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FUB Sundsvall 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 

 

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 

 

Ordförande Vakant  

Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson 

 Ann-Britt Sundström Kickan Brandström 

 Jan-Erik Nordlund Anita Edström 

 Lars Molin Helene Bergenholm 

 Maria Holmberg Vakant 

 

För Lördagsklubben Mikael Svedberg Elin Vesterlund 

 

Adjungerad Gudrun Sandström 

  

Revisorer Leif Persson Lena Fagerblom 

 Kjell Svensson  

 

Läns FUB:s styrelse Carin Mellberg Maria Holmberg 

 Ann-Britt Sundström  

 

Valberedning Anja Abrahamsson  

 Carin Jacobsson  Sammankallande 

   

Informatör         Har utsetts vid behov  
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Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall totalt 308 medlemmar

   varav 80 familjemedlemmar. Antalet medlemmar i Lör- 

 dagsklubben är 189. 

 

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 

Lördagsklubben Lämnar egen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning. 

 

Bidrag/Gåvor Kommunalt organisationsbidrag samt lönebidrag till 

kanslist. 

Bidrag från B J Wesslers donationsfond. 

 

Styrelsearbetet Styrelsen har under 2012 haft 10 protokollförda 

sammanträden varav 1 konstituerande.  

 

Hemsidan Ansvarig har varit Mikael Svedberg. Hemsidan 

uppdateras kontinuerligt.   

 

Småbarnsföräldra- Under året har vi arbetat för att få en aktiv 

gruppen småbarnsgrupp. Ett möte med en grupp föräldrar har 

hållits vid habiliteringen. Vidare finns information på 

hemsidan om vem man kan vända sig till om man är 

intresserad av att ingå i en grupp. 

 

Mammagruppen Har under året inte haft något möte. 

 

Sammankomster Årsmötet hölls den 6 mars på Kyrkans Hus. Mötets 

ordförande var Bertil Hörnqvist. Han underhöll också 

med sång och gitarrspel. Något som var mycket 

uppskattat. 

 

Vi har under året haft 3 medlemsmöten med följande 

teman:  

- Daglig verksamhet – sysselsättning eller arbete? 

Verksamhetschef Anders Pettersson, projektledare 
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Maria Holknekt samt områdeschef Annika 

Karlsson, Stöd och omsorg, Sundsvalls kommun. 

- För din skull, för min skull eller för skams skull. 

Om LSS och bemötande. Funktionshinderforskare 

Barbro Lewin, Uppsala. 

- Dialogmöte för Jämtland och Västernorrland. 

Medverkade gjorde personal från RiksFUBs kansli 

samt ledamöter från förbundsstyrelsen. FUB 

Sundsvall stod för värdskapet. 

 

Övriga  FUB Sundsvall deltog på Vårmässan i Nordic 

aktiviteter  hallen tillsammans med andra från nätverket” Aktivitet 

för alla”.  

Vid finalen på Musikschlaget som genomfördes på 

Folkets Hus, Aveny fanns representanter från FUB med. 

Vi hade också bord med information. 

En mycket uppskattad OS kväll om Special Olympics, 

OS Paralympics och OS genomfördes i Kyrkan hus 

tillsammans med flera andra intresseorganisationer. 

 

Samverkan FUB har under året deltagit i samverkansmöten med 

företrädare för Stöd och omsorg, Sundsvalls kommun. 

Vid dessa möten är representanter från andra 

intresseorganisationer inom vårt område också med. Ny 

organisation, hur samverkan ska utformas i den samt 

konkurennsutsättning av vissa verksamheter har varit 

årets stora frågor. 

 

 Aktivitet för alla har haft 5 samverkansmöten. FUB 

deltar tillsammans med ett stort antal 

intresseorganisationer, Sundsvalls kommun, Landstinget 

Västernorrland, Maitraders, Frösunda samt Friskhuset. 

Aktivitet för alla arbetar för tillgänglighet, samhörighet, 

integration och kunskap. 
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Med habiliteringen har vi tillsammans med Attention, 

Autism- och Aspergerförbundet, RBU och FUB 

Härnösand  haft 2 samverkansmöten. Teman har varit 

den nya organisationen. 

 

Vi har under hösten varit med på 

handikapporganisationernas ordförandemöte. 

 

Representation LFUB. Föreningen har varit representerad på 

länsförbundets ombudsmöte och på 3 styrelsemöten för 

länsförbundet. 

  

FUB Sundsvall har från sommaren 2009 en ledamot i 

förbundsstyrelsen.  

 

Klippan Under året har arbetet med att få en aktiv Klippansektion 

fortsatt.  

Vid Klippans rikskonferens deltog 2 personer från 

Klippan Sundsvall. 

Webbnördarna är en referensgrupp för utformandet av 

RiksFUBs nya hemsida. Gruppen har 3 deltagare från 

Sundsvall. 

Representanter för Klippan deltog också i Vårmässan på 

Nordichallen. 

Minigolf, kubbspel, bowling + mat, filmkväll och 

bakning är aktiviteter som anordnats. Inbjudan har 

skickats till medlemmar och samliga gruppbostäder. 

 

 

Bingoalliansen Jan-Erik Nordlund har representerat föreningen under 

året  

 

Kansliet Vår kanslist Bengt A Mohlin har, som tidigare 

tillsammans med styrelsen svarat för kansliets löpande 

verksamhet. 
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Slutord Ett kraftfullt FUB behövs. Den personliga assistansen är 

föremål för översyn. Det brister i tillgång till och 

kvaliteten på hälso- och sjukvård för personer med 

utvecklingsstörning. Allt färre erbjuds arbete på den 

reguljära arbetsmarknaden. Det blir således allt tydligare 

att i ett kärvare samhällsekonomiskt klimat gäller det att 

vi tydliggör de behov och bevakar de rättigheter som 

personer med utvecklingsstörning har  

   

 

 

Januari 2013 

 

Styrelsen för FUB Sundsvall 
 

 

 


