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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 

 

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 

 

Ordförande Vakant  

Vice ordf Carin Mellberg Elisabet Ljungberg 

 Ann-Britt Sundström Gudrun Sandström 

 Jan-Erik Nordlund Anita Edström 

 Lars Molin Kickan Brandström 

 Maria Holmberg  

För Lördagsklubben Mikael Svedberg Elin Vesterlund 

   

 

Revisorer Björg Bjerke Lena Fagerblom 

 Kjell Svensson  

 

Läns FUB:s styrelse Carin Mellberg  Kickan Brandström 

 Gudrun Sandström  

 

Valberedning 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 306 medlemmar

   varav 87 familjemedlemmar. Antalet medlemmar i Lör- 

 dagsklubben är 176. 

 

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 2010 haft 8 protokollförda 

sammanträden.  

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 3 mars på Folkets Park. Efter 

årsmötesförhandlingarna visades filmen Ninja- koll 2– 

om livet efter skolan.  

 Vi har under året haft 8 medlemsmöten med följande 

teman:  

- Goda levnadsvillkor och insatser med god kvalitet - 

går det att förena med besparingar? 

Programområdeschef Pernilla Unander. 

- Rättigheter enl LSS – med fokus på hur man 

överklagar. Förbundsjurist FUB, Jesper Symreng. 

- UNIK försäkringen. Försäkringsansvarig FUB, Per 

Liljeroos. 



- Rådslag om FUBs nya organisation. Vi stod som 

värdar för vårt län, Gävleborg och Jämtland. 

FUB s kanslichef Lars Stensborg. 

- Öppet Hus hos Studiefrämjandet Vuxenskolan. 

- 3 möten hade inget förutbestämt tema. Deltagarna 

samtalade kring det som var angeläget just då. 

 

Föreläsningar Inga 

 

Konferenser/ Möten Inga 

 

  

Samverkan FUB har under året haft 2 samverkansmöten med före-

trädare för kommunens förvaltning Stöd och omsorg. Vid 

dessa möten är representanter från andra intresse-

organisationer inom vårt område också med. 

 Några teman har varit: Hur utforma samverkansträffarna 

så att vi intresseorganisationer får ett reellt inflytande 

över omsorgsverksamheten i kommunen, ekonomi och 

avgifter för personer med utvecklingsstörning, kost-

ombudens uppgifter i gruppbostad, tjänstedeklarationer 

och kvalitetssäkring.  

 

 Habiliteringen genomförde under året sitt besparings-

krav. Det har varit temat för våra samverkansmöten. 

Tillsammans med Attention, FA och RBU har vi skickat 

2 skrivelser till landstingsstyrelsen, landstingsdirektör 

och sjukhusdirektör med synpunkter på habiliteringens 

organisation och divisionstillhörighet.  

 

Vi har haft regelbundna träffar med FA, RBU och 

Attention. Vi samarbetar kring gemensamma frågor - 

främst de som rör samverkan med kommunen 

 

 



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 Bålsta. 

Under året har arbetet med att få en aktiv Klippansektion 

fortsatt. Inbjudan har gått ut till 3 träffar varav  en var 

korvgrillning på Norra Berget. 

 

Bingoalliansen.  Arne Thunström har representerat föreningen under året. 

 

Förvaltningsrådet Rådet har under 2010 mestadels rådgjort och fattat beslut 

via mail.  

18 personer har under året sökt medel ur Slädafonden. 

Totalt har 174715.00 kr under 2010 utbetalts. Övriga 

kostnader har uppgått till 1716 kr. 

 Fondens värde den 31 dec var 115.477.54 kr och räntan 

utgjorde 30250.52 kr. Beviljat maxbelopp per sökande 

har under 2010 varit 30. 000 kr. 

 

Kansliet Vår kanslist Bengt A Mohlin har, som tidigare 

tillsammans med styrelsen, svarat för kansliets 

verksamhet. 

 

Slutord  Ett kraftfullt FUB behövs. 

  

   

 

 

Januari 2011 

 

Styrelsen för FUB Sundsvall 
 

 

 


