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FUB Sundsvall-Timrå FUB Timrå lades ner våren 2017 och FUB Sundsvall och 

omfattar nu även Timrå och heter FUB Sundsvall-Timrå. Vi 

har under 2018 skapat en bra samarbetsform tillsammans 

och arbetat med gemensamma frågor som berör Timrå och 

Sundsvalls Kommun. 

 

Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall-Timrå totalt 230 

medlemmar varav 52 familjemedlemmar.  

 

Lördagsklubben Lämnar egen verksamhetsberättelse och ekonomisk 

redovisning. 

 

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 

Bidrag/ Gåvor FUB Sundsvall-Timrå har erhållit kommunalt 

organisationsbidrag, lönebidrag till kanslist samt bidrag från 



B J Wesslers donationsfond + gåva från Sundsvalls 

församling. 

 

Styrelsearbetet Styrelsen har under 2018 haft 10 protokollförda 

sammanträden varav 1 konstituerande.  

 

Årsmöte Årsmötet hölls den 8 mars i Friskhusets lokaler. Mötets 

ordförande var Bengt Norlander. 16 deltagare. 

 

 

Medlemsmöten Vi har haft 1 medlemsmöte under året. Medverkade gjorde 

Elisabeth Jonsson, metodutvecklare Stöd och Omsorg. 

 Mötet handlade om det internetbaserade verktyget Funca. 

 Genom det kan personer med funktionsnedsättning lätt få rätt 

och bättre stöd. Syftet är att förebygga och minska 

utmanande beteende samt förbättra delaktighet och 

självbestämmande. 

 

Samverkan FUB har under året deltagit i samverkansmöten med 

företrädare för Stöd och omsorg, Sundsvalls kommun. Vid 

dessa möten har representanter från andra 

intresseorganisationer inom vårt område och från 

socialpsykiatrin också varit med.  

Teman har varit 

- LSS Daglig verksamhet och boende 

- Personlig assistans 

- Hälso- och sjukvård 

- Socialpsykiatri 

- Riksfärdtjänst och färdtjänst 

- Terapihundar 

 

Vi har haft representanter på möten som ”Aktivitet för alla, 

oavsett” har haft. FUB deltar tillsammans med ett stort antal 

intresseorganisationer, Sundsvalls kommun, Landstinget 

Västernorrland, Maitraiders, Frösunda samt Friskhuset. 

”Aktivitet för alla, oavsett” arbetar för tillgänglighet, 

samhörighet, integration och kunskap.  

 

Med habiliteringen har vi tillsammans med Attention, Autism- 

och Aspergerförbundet, RBU och FUB Härnösand under 

året haft samverkansmöten.  



 

Samråd FUB Sundsvall-Timrå har regelbundet deltagit i 

samrådsmöten tillsammans med de andra 

handikapporganisationerna i Sundsvall. 

 

Representation Vid ombudsmötet i april 2017 beslutades att lägga ned 

LFUB. Länets föreningar kommer fortsättningsvis att ha 

nätverksträffar.  

Genom länet har vi också en representant från Sundsvall-

Timrå i HälsoSamY och Funktionsrätt.  

 

 

Övriga aktiviteter FUB Sundsvall-Timrå deltog på Leva och Bo mässan 

tillsammans med andra från nätverket ”Aktivitet för alla, 

oavsett”. Vi var även aktiva i planeringen av mässan. 

  

Vid finalen av Musikschlaget som genomfördes på Folkets 

Hus, Aveny fanns 2 representanter från FUB Sundsvall-

Timrå med. 

 

Klippan/ Inre Ringen Klippan heter från oktober 2017 Inre Ringen. 

Under året har Inre Ringen arbetat med att skapa ett nätverk 

i länet och utgör en mötesplats för oss med 

utvecklingsstörning. 

 ”Åldrande för att bli gammal” för Inre Ringen hölls i 

Stockholm 14 april och deltog gjorde Elin, Mikael och 

Daniel. 

 Möte på Färöarna 16-20 april med Nordens FUB och 

Inre Ringen, där Mikael Svedberg deltog. 

 Inre Ringens riksstämma hölls 24-26 maj. 

 Vid Inre Ringens ordförandekonferens i Stockholm 

deltog Elin Vesterlund som 2018 är invald i styrelsen. 

 Inre Ringens medlemmar deltog på raggarbilsträff i 

Kramfors 15 augusti, samt på 2 nätverksmöten. 

 

Bingoalliansen Catherine Ridderström har representerat föreningen under 

året.  

 

 

Kansliet Vår kanslist Catherine Ridderström har tillsammans med 

styrelsen svarat för kansliets löpande arbete.  

 

 



Övrigt Under året har styrelsen arbetat med frågan om hälso- och 

sjukvård för vår målgrupp. Vi har påtalat brister och föreslagit 

förändringar. Maria Holmberg representerar HälsosamY och 

kommer att vara vårat språkrör.  

  

 

Slutord  Redan nu förlorar t ex allt fler insatsen personlig assistans. 

Det är viktigt att vi på olika sätt tydliggör behov och bevakar 

rättigheter som personer med utvecklingsstörning har.  

Det intressepolitiska arbetet blir allt viktigare och vi på FUB 

kommer att försöka följa upp de utredningar och förslag som 

framkommer för LSS-insatser. 

 

Under 2019 har vi i styrelsen för FUB som mål att öka 

medlemsantalet, och att vi vill arbeta med mer lokala FUB 

frågor. 
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