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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 

 

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 

 

Ordförande Vakant  

Vice ordf Carin Mellberg Marianne Andersson 

 Ann-Britt Sundström Daniel Jönsson 

 Jan-Erik Nordlund Anita Edström 

 Lars Molin Kickan Brandström 

 Maria Holmberg Vakant 

 

För Lördagsklubben Mikael Svedberg Håkan Lundvall 

 

Adjungerad Gudrun Sandström 

  

Revisorer Björg Bjerke Lena Fagerblom 

 Kjell Svensson  

 

Läns FUB:s styrelse Carin Mellberg  Ann-Britt Sundström 

 Kickan Brandström  

 

Valberedning Anja Abrahamsson  

Sammankallande 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 80 familjemedlemmar. Antalet medlemmar i Lör- 

 dagsklubben är 179. 

 

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 

Lördagsklubben Lämnar egen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning. 

 

Bidrag/Gåvor  Kommunalt organisationsbidrag samt lönebidrag till 

kanslist. 

 

 Styrelsearbetet Styrelsen har under 2011haft 8 protokollförda 

sammanträden. Vid årets första möte deltog Jesper 

Symreng, jurist vid Riksförbundet FUBs kansli samt en 

styrelseledamot från Timrå FUB.  

 

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 1 mars på Folkets Park.  Mötets 

ordförande Bertil Hörnqvist informerade om 

studieförbundet Bilda.  

Vi har under året haft 3 medlemsmöten med följande 

teman:  

- Daglig verksamhet, verksamhetscheferna Maria Banér 

och Maria Holknekt, Stöd och omsorg, Sundsvalls 

kommun. 

- Nya skollagen, Eva Borgström, ombudsman, 

Riksförbundet FUBs kansli. 

- Öppet Hus, Habiliteringen, tillsammans med andra 

intresseorganisationer inom området. 



 

Föreläsningar Inga 

 

Konferenser Inga 

 

  

Samverkan FUB har under året haft 5 samverkansmöten med 

företrädare för Stöd och omsorg, Sundsvalls kommun. 

Vid dessa möten är representanter från andra intresse-

organisationer inom vårt område också med. Några 

teman har varit: Daglig verksamhet, socialtjänst i 

omställning, personlig assistans, ny organisation och 

konkurennsutsättning av vissa verksamheter. 

 

 Med habiliteringen har vi tillsammans med Attention, 

Autism- och Aspergerförbundet, RBU och FUB 

Härnösand har vi haft 4 samverkansmöten.  

 

FUB Sundsvall har haft regelbundna träffar med Autism 

och Aspergerförbundet, RBU och Attention. Vi 

samarbetar kring gemensamma frågor - främst de som 

rör samverkan med kommunen 

 

 

Representation LFUB. Föreningen har varit representerade på 

länsförbundets ombudsmöte och på 3 styrelsemöten för 

länsförbundet. 

  

FUB Sundsvall har från våren 2009 en ledamot i 

förbundsstyrelsen.  

 

Klippan Under året har arbetet med att få en aktiv Klippansektion 

fortsatt. 

 

Bingoalliansen.  Jan-Erik Nordlund har representerat föreningen. 

 



Förvaltningsrådet Under 2011 har de resterande medlen från Slädafonden, 

85771kr betalats ut till totalt 15 personer .  

Övriga kostnader har uppgått till 3128,74 kr. 

 Beviljat maxbelopp per sökande har under 2011 varit  

30. 000 kr. 

Fonden har nu avvecklats och förvaltningsrådet avslutat 

sitt uppdrag. 

 

Kansliet Vår kanslist Bengt A Mohlin har, som tidigare 

tillsammans med styrelsen, svarat för kansliets 

verksamhet. 

 

Slutord Ett kraftfullt FUB behövs. Det blir allt tydligare. I vissa 

kommuner beviljas ledsagare och kontaktperson till allt 

färre personer med utvecklingsstörning. Men även försök 

till att ta bort ersättning för ledsagares omkostnader har 

gjorts. I ett allt kärvare samhällsekonomiskt klimat gäller 

det att vi tydliggör de behov och bevakar de rättigheter 

som personer med utvecklingsstörning har. Flera av våra 

medlemmar åldras, här har FUB en viktig uppgift att 

verka för att även de får adekvat omvårdnad, meningsfull 

sysselsättning och en aktiv fritid. 
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