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Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 

 

Ordförande Vakant  

Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall 

 Gudrun Sandström Carin Mellberg 

 Jan-Erik Nordlund Anita Edström 

 Lars Molin Eva Johannesson 

 Maria Holmberg  

För Lördagsklubben Mikael Svedberg Håkan Lundvall/ 

  Elin Vesterlund 

 

Revisorer Yngve Börlin Lars Bergström 

 Bengt Wikström  

Läns FUB:s styrelse Gudrun Sandström  Gunilla Svanbeck 

 Maria Holmberg  

Valberedning Eva Bjerke  

 Anja Abrahamsson  

Förvaltningsråd Anders Fagerblom  

 Fredrik Herlitz  

 Carin Mellberg   

 Carin Jacobsson  

Informatör (Har utsetts vid behov) 
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Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall totalt 298 medlemmar

 varav 80 familjemedlemmar. Antalet medlemmar i Lör- 

 dagsklubben är 184. 

 

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 

Lördagsklubben Lämnar egen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning. 

 

Bidrag/Gåvor  Lönebidrag till kanslist samt kommunalt 

organisationsbidrag. 

 Bidrag från B J Wesslers donationsfond till bl a till 

”småbarnsgruppens” verksamhet. 

Av Odd Fellow har vi beviljats 2 000 kr till 50-årjubileet. 

 

 Styrelsearbetet Styrelsen har under 2008 haft 8 protokollförda 

sammanträden. Till ett av våra möten var kultur- och 

fritidsförvaltningens chef inbjuden. Syftet var att påtala 

behovet av fritidsverksamhet för unga vuxna. 

Styrelsen har haft 1 planeringsdag och1 kväll för 

planering. 

 

Medlemsblad / 3 medlemsblad med aktuell information har gått ut under 

Hemsidan   året. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

  

Småbarnsföräldra- Gruppen har under året inte haft någon aktivitet. 

gruppen     

 

Mammagruppen Har under året haft 1 möte. 

 

Sammankomster Årsmötet hölls den 13 mars på Folkets park. Utöver 

sedvanliga årsmötesförhandlingar informerade 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

2 medlemsmöten har arrangerats under året. Ett handlade 

om vad vi behöver från vuxenhabiliteringen och det 

andra var ett öppet diskussionsmöte. 
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Föreläsningar Medlemmar har under året deltagit i föreläsningen 

”Bemötande av anhöriga”, som arrangerades av 

Föreningen Autism, FA. 

 

Konferenser/ Möten Vi har deltagit i riksförbundets årsstämma och 

ordförandekonferens. Det handlade mycket om 

utredningen om LSS lagstiftningen och 

förändringsarbetet inom FUB 

 

Samverkan Vi har haft regelbundna träffar med FA, Hjärnkraft, RBU 

och Attention. Vi samarbetar kring gemensamma frågor - 

främst de som rör samverkan med kommunens omsorg 

om funktionshindrade. 

 FUB träffar regelbundet företrädare för kommunens 

omsorg om funktionshindrade. Några teman har varit 

tjänstedeklarationer för daglig verksamhet, den 

genomförda stödbehovsmätningen och hälso- och 

sjukvårdsfrågor. Vidare har vi diskuterat 

samverkansformer, personlig assistans, budget, kost, 

boendefrågor, verksamhetens innehåll, etik, 

medbestämmande och bemötande. 

 Vi har även haft ett möte med handläggningsenhetens 

chef, handläggare, socialchef och socialnämndens 

ordförande. Vi hade bett om ett möte bl a för att få svar 

på frågor om beslut, riktlinjer och överklaganden vad 

gäller LSS-insatser. 

 

Representation LFUB. Föreningen ha varit representerade på 

länsförbundets ombudsmöte och på ett 

länsförbundsmöte. 

 Vi var också med på en regionträff i Umeå. FUBs jurist 

var där för att ge information och få synpunkter på 

utredningen ”Möjlighet att få leva som andra”, dvs 

förslaget till en förändrad LSS lagstiftning. 

 Barn och ungdomshabiliteringens har inbjudit oss till 4 

träffar tillsammans med andra intresseorganisationer. 
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Klippan Under året har 2 medlemmar deltagit vid Klippans och 

RiksFubs demokratikonferens ”Hörru” i Umeå. 

Sundsvalls FUB hade även 1 deltagare på Klippans 

ordförandekonferens. 

Vi har under året tagit de första stegen i arbetet att starta 

en Klippansektion. Som ett led i detta har vi tillsammans 

med Lördagsklubben haft ett möte där RiksKlippans 

sekreterare och en styrelseledamot medverkade. De 

informerade bl a om vad som är viktigt att tänka på när 

man startar en Klippansektion. 

 

 Jubileum En viktig milstolpe under året var vårt 50-årsjubilem. Ca 

70 deltagare hade samlats till middag med underhållning. 

Per Johansson ledare för Glada Hudik teatern gav en 

mycket uppskattad presentation av deras verksamhet. 

Samtidigt med middagen pågick en av veckans 

föreställningar av ”Elvis”. I samband med föreställ- 

ningarna fanns FUB Sundsvall i foajén med bokbord, 

information och bildspel. 

 

Remissvar Tillsammans med region Västerbotten har vi lämnat 

synpunkter till RiksFUB på LSS utredningen ”Möjlighet 

att leva som andra”.  

  

Nationaldagen En stor skara FUB:are deltog i Nationaldagsparaden även 

i år. Något som vi nu kan se som en trevlig tradition.  

 

Media Under året har vi fått in en debattartikel i Sundsvalls 

Tidning. Den handlade om den viktiga habiliterings- 

ersättningen. TV och lokalradion gav oss också 

uppmärksamhet i frågan. 

 

Bingoalliansen.  Arne Thunström har representerat föreningen under året. 

 

Förvaltningsrådet Rådet har haft 5 möten. 22  personer har under året sökt 

medel ur Slädafonden. Totalt har 170.663 kr under 2008 

utbetalts. Övriga kostnader har uppgått till 5.414 kr. 
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 Fondens värde den 31 dec var 490.400 kr och räntan 

utgjorde 19. 356 kr. Beviljat maxbelopp per sökande har 

under 2008 varit 30. 000 kr. 

 

Kansliet Vår kanslist Bengt A Mohlin har, som tidigare 

tillsammans med styrelsen, svarat för kansliets 

verksamhet. 

 

Slutord I början av 2009 ska remissvaren på utredningen av 

LSS – Möjlighet att leva som andra – vara inlämnade. 

Efter det följer beslut som ska träda i kraft år 2010. 

Det innebär att vi står inför uppgiften att skaffa oss 

kunskap om och informera om den förändrade 

lagstiftningen. Samtidigt pågår översynen av FUBs 

organisation. 

 Vår målgrupps rätt att få leva med goda levnads- 

villkor är en fråga som vi ständigt måste bevaka och 

arbeta för. 

 Ett starkt FUB behövs mer än tidigare.  

 

Januari 2009  

Styrelsen för FUB Sundsvall 
  

 

 


