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Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 

 

Ordförande Vakant  

Vice ordf Carin Mellberg Karina Ekwall 

 Ann-Britt Sundström Gudrun Sandström 

 Jan-Erik Nordlund Anita Edström 

 Lars Molin Anna Bäckman 

 Maria Holmberg Gunilla Svanbeck 

För Lördagsklubben Mikael Svedberg Elin Vesterlund 

  

  

Revisorer Björg Bjerke Yngve Börlin 

 Lars Bergström  

 

Läns FUB:s styrelse Carin Mellberg  Gudrun Sandström 

 Maria Holmberg  

 

Valberedning Eva Bjerke  

 

Anja Abrahamsson 

Carin Jacobsson  

 

Förvaltningsråd Anders Fagerblom  

 Fredrik Herlitz  

 Carin Mellberg   

 Carin Jacobsson  

   

Informatör         Har utsetts vid behov  

 



 
  

Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall totalt 295 medlemmar

   varav 82 familjemedlemmar. Antalet medlemmar i Lör- 

 dagsklubben är 175. 

 

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 2009 haft 9 protokollförda 

sammanträden. Vid ett var FUB Timrås ordförande med 

för att diskutera ev samarbete. 

Styrelsen har haft 1 planeringsdag. 

 

Medlemsblad / Inget medlemsblad har gått ut under året. 

Hemsidan   Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

  

Småbarnsföräldra- Gruppen har under året inte haft någon aktivitet. 

gruppen     

 

Mammagruppen Har under året haft 1 möte. 

 

Sammankomster Årsmötet hölls den 19 februari på Folkets Park. Efter 

sedvanliga årsmötesförhandlingar visades filmen Ninja- 

koll – om vad det innebär att vara ung och ha en 

utvecklingsstörning. 

 Ett medlemsmöte var förlagt till habiliteringen och 

handlade om dess nya organisation. 

 I samarbete med FA och RBU engagerade vi Östra 

teatern för föreställningarna ”Mohikan med vita strumpor 

och ”Boogie för benlösa”. 

Föreläsningar Medlemmar har under året deltagit i föreläsningen 

”Bemötande vid självskadebeteende ”, med Bo Hejlskov 

arrangerad av Föreningen Autism, FA. 

 



 
  

Konferenser/ Möten Vi har deltagit i riksförbundets årsstämma och 

ordförandekonferens. Det handlade mycket om 

förändringsarbetet inom FUB samt medlems- 

försäkringarna, hem- och olycksfallsförsäkring. 

 

  

Samverkan FUB träffar regelbundet företrädare för kommunens 

omsorg om funktionshindrade. Några teman har varit 

tjänstedeklarationer för bostad med särskild service för 

vuxna, ekonomi, förändringar i organisationen samt 

redovisning av brukarundersökningar. Vidare har vi 

diskuterat personlig assistans, budget, kost, 

boendefrågor, verksamhetens innehåll och kvalitet, etik, 

medbestämmande och bemötande. 

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. 

 Habiliteringen hade under året ett besparingskrav. Vidare 

skulle barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen 

organisatoriskt slås samman. Det har medfört ett stort 

antal möten.  

 

Representation LFUB. Föreningen ha varit representerade på 

länsförbundets ombudsmöte och på 2 länsförbundsmöte. 

 FUB Sundsvall har från våren 2009 en ledamot i 

förbundsstyrelsen.  

 

Klippan Sundsvalls FUB hade 1 deltagare tillsammans med 

handledare på Klippans ordförandekonferens i Uppsala. 

Under året har arbetet med att bilda en Klippansektion 

fortsatt. Inbjudan har gått ut till 3 träffar. 

En trevlig informationsfolder har tagits fram. 

 

Nationaldagen I den traditionsenliga Nationaldagsparaden deltog även i 

år en skara FUB:are.  

 

 

Bingoalliansen.  Arne Thunström har representerat föreningen under året. 

 



 
  

Förvaltningsrådet Rådet har under året träffats 6 gånger, övrig kontakt för 

beslut har skett via mail. 27 personer har under året sökt 

medel ur Slädafonden, 4 ansökningar har avslagits 

eftersom sökanden inte uppfyllt fondens stadgar om 

medlemskap. Totalt har 158.037 kr betalats ut under 

2009. Övriga kostnader har uppgått till 1.479 kr. 

 Fondens värde den 31 dec var 341.956 kr och räntan 

utgjorde 15.621 kr. Beviljat maxbelopp per sökande har 

under 2009 varit 30. 000 kr. 

 

Kansliet Vår kanslist Bengt A Mohlin har, som tidigare 

tillsammans med styrelsen, svarat för kansliets 

verksamhet. 

 

Slutord En över syn av LSS - lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade - har genomförts. 

I början av 2009 var remissvaren på utredningen – 

Möjlighet att leva som andra – inlämnade. 

Propositionen dröjer och i skrivande stund är det 

osäkert vad som händer.  

Ekonomin i kommun och landsting är hårt 

ansträngd. Behovet att bevaka och arbeta för vår 

målgrupps rätt att få leva som andra med goda 

levnadsvillkor är mycket stort. 

 Syftet med av FUBs omorganisation är att skapa en 

organisation som på ett bättre sätt kan möta de allt 

större krav som ställs. Organisationsöversynen pågår 

fortfarande. 

 

Ett kraftfullt FUB behövs mer än tidigare. 
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