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Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall 195 huvud- 

medlemmar och 68 familjemedlemmar. Antalet 

medlemmar i Lördagsklubben är 175. 

 

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 

Lördagsklubben Lämnar egen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning. 

 

Bidrag/Gåvor FUB Sundsvall har erhållit kommunalt 

organisationsbidrag samt lönebidrag till kanslist samt 

bidrag från B J Wesslers donationsfond. 

 

Styrelsearbetet Styrelsen har under 2013 haft 8 protokollförda 

sammanträden varav 1 konstituerande.  

 

Hemsidan Ansvarig har varit Mikael Svedberg. Hemsidan 

uppdateras kontinuerligt. Under året fick FUB en helt ny 

hemsida.   

 

Sammankomster Årsmötet hölls den 12 mars i Kyrkans Hus. Mötets 

ordförande var Ulla- Britt Lagergren. 30 medlemmar 

deltog. Medverkade gjorde även medarbetare från 

Sundsvalls kommun, Stöd och omsorg. De informerade 

om den nya organisationen. 

 

Vi har under året haft 1 medlemsmöte. Temat var: Hur 

fungerar det för våra utvecklingsstörda i gruppbostäder 

och servicelägenheter. Medverkade gjorde Elisabeth 

Jonsson och Anna-Karin Jonsson från Sundsvalls 

kommun. 22 medlemmar deltog.  

 

 

Övriga  FUB Sundsvall fanns med på Vårmässan i Nordic 

aktiviteter hallen tillsammans med andra från nätverket ”Alla 

oavsett”.  



Vid finalen av Musikschlaget som genomfördes på 

Folkets Hus, Aveny fanns 6 representanter från FUB 

med. Vi hade också bord med information. 

Genom att RiksFUB sponsrar Musikschlaget erhåller vi 

en gratisspelning av Maitraders. I år fick FUB Sundsvall 

denna spelning som i sin tur gav den till Lördagsklubben. 

 

Fritid för alla, FUB och KFUM Kometerna arrangerade 

en mycket uppskattad kväll, ”Stjärnor i Medelpad”, i 

Kyrkan hus.  

 

 

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 och från 

socialpsykiatrins område också med.  

 Teman för mötena har varit 

- LSS Daglig verksamhet  

- Personlig assistans 

- Övergripande planeringsfrågor socialtjänsten 

- LSS boende 

- Socialpsykiatri 

I idégruppen ”Boende för personer med 

neuropsykiatriska funktionshinder” har vi också deltagit. 

Gruppen har tittat på alternativa boenden för målgruppen  

 

 ”Alla oavsett” har haft 5 samverkansmöten. FUB deltar 

tillsammans med ett stort antal intresseorganisationer, 

Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, 

Maitraders, Frösunda samt Friskhuset. ”Alla oavsett” 

arbetar för tillgänglighet, samhörighet, integration och 

kunskap. 

 



Med habiliteringen har vi tillsammans med Attention, 

Autism- och Aspergerförbundet, RBU och FUB 

Härnösand har vi haft 3 samverkansmöten. Även i år har 

teman har varit den nya organisationen då habiliteringen 

under året fick en länsövergripande organisation. Vi har 

också diskuterat bristen på hälso- och sjukvård av god 

kvalitet för vår målgrupp 

 

Vi har under hösten varit med på 

handikapporganisationernas ordförandemöte. 

 

Representation LFUB. Föreningen har varit representerad med 7 ombud 

på länsförbundets ombudsmöte. Vidare på 5 

styrelsemöten för länsförbundet. Vid ett av dessa 

styrelsemöten deltog ombudsman Anna Gabrielsson från 

RiksFUB. Hon pratade bl a hur styrelsearbetet kan 

utvecklas och vilka aktiviteter som är aktuella för 

RiksFUB. 

  

Maria Holmberg är från sommaren 2009 ledamot i 

förbundsstyrelsen.  

 

Årets dialogmöte hölls i Östersund. Dialogmötena syftar 

till att lokalföreningarnas medlemmar ska få möjlighet 

träffa representanter från Riks FUB:s kansli och 

representanter från förbundsstyrelsen. Inbjudna var 

medlemmar från Jämtland och Västernorrland. Sundsvall 

hade 2 deltagare. 

 

 

Klippan Under året har arbetet med att få en aktiv Klippansektion 

fortsatt.  

Vid Klippans riksstämma deltog 2 personer från Klippan 

Sundsvall. 

ALA har i återupptagit forskningsdagarna. Målgrupp för 

dagarna är personer med egen utvecklingsstörning. 



Dagarna genomfördes på Billingehus i Skövde och var 

mycket uppskattade av våra 3 deltagare. 

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. 

 

Bingoalliansen Bengt-Arne Mohlin har representerat föreningen under 

året.  

 

Kansliet Vår kanslist Bengt – Arne Mohlin har, som tidigare 

tillsammans med styrelsen svarat för kansliets löpande 

verksamhet. Under året har Bengt-Arne deltagit i 1 

nätverksträff för kanslipersonal. Träffen genomfördes i 

Stockholm och var anordnad av RiksFUB. 

 

Slutord Ett kraftfullt FUB behövs. Den personliga assistansen är 

fortfarande föremål för översyn. Allt fler förlorar 

insatsen ledsagare. Det brister i tillgång till och kvaliteten 

på hälso- och sjukvård för personer med 

utvecklingsstörning. Det blir allt tydligare att i ett kärvare 

samhällsekonomiskt klimat gäller det att vi på olika sätt 

tydliggör behov och bevakar rättigheter som personer 

med utvecklingsstörning har.  

   

 

 

Januari 2014 

 

Styrelsen för FUB Sundsvall 
 

 

 

 


