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FUB Sundsvall-Timrå Vi har under 2018/2020 skapat en bra samarbetsform 

tillsammans Sundsvall – Timrå eftersom FUB Timrå lades 

ner 2017. 

 

Medlemsantal Vid årsskiftet hade FUB Sundsvall-Timrå totalt 183 

medlemmar. 

 

Lördagsklubben Lördagsklubben fortsätter med sin verksamhet och vi i FUB 

styrelse kommer att ha en fortsatt dialog om hur vi kan 

samverka i fortsättningen. På grund av pandemin så har 

Lördagsklubben inte haft någon verksamhet sen våren 2020. 

  

Ekonomi  Redovisas i bifogat bokslut. 

 



Bidrag/ Gåvor FUB Sundsvall-Timrå har erhållit kommunalt 

organisationsbidrag. Se bif. Ekonomisk rapport. 

 

Styrelsearbetet Styrelsen har under 2020 haft 6 protokollförda sammanträden 

varav 1 konstituerande.  

 

Årsmöte Årsmötet hölls den 27 feb i JAG lokalen på Kyrkogatan. 

Mötets ordförande var Magnus Munter. 

 

Medlemsmöten Vi har inte haft möjlighet att ha några medlemsmöten under 

2020. 

 

Samverkan FUB har under året deltagit i 4 samverkansmöten med 

företrädare för Stöd och omsorg, Sundsvalls kommun. Vid 

dessa möten har representanter från andra 

intresseorganisationer också deltagit men övervägande har 

varit representanter från FUB. 

Teman för samverkansmöte i Sundsvall har varit: 

- Ny taxa för service-matkostnad inom 

gruppboende/serviceboende 

- Stimulansbidrag 

- Frågor om kompetensutveckling för personalen inom 

omsorgen. Hur säkerställer vi på FUB att rätt kompetens 

finns? 

- Kompiskortet som kommer att införas i Sundsvalls 

kommun 

- Hyreskostnader som når taket för bostadstillägg 

- Diskussioner om Covd-19 

Samråd FUB Sundsvall-Timrå har deltagit i samrådsmöten 

tillsammans med de andra handikapporganisationerna i 

Sundsvall, men pga. rådande omständigheter så har 

höstens möten varit avbokade. 

 

Representation Läns FUB har under 2019 återuppstått och ny styrelse är 

utsedd. Genom länet har vi också representanter från 

Sundsvall-Timrå i HälsoSamY och Funktionsrätt. Läns FUB 

har inte haft någon verksamhet 2020. 

 

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 funktionsnedsatta. 

 Elin Vesterlund är invald i Riks FUB styrelse. 



Inre Ringen bifogar en separat verksamhetsberättelse. 

 

Bingoalliansen Elin Vesterlund har representerat föreningen.  

 

 

Kansliet FUB Sundsvall – Timrå har ingen anställd så därför har 

kansliets arbetsuppgifter fördelats inom styrelsen.  

 

 

Slutord  Vi i styrelsen FUB Sundsvall fortsätter att bevaka de 

rättigheter som personer med olika funktionsnedsättningar 

har. 

 

På grund av kommunens sämre ekonomi så är det viktigt att 

vi bevakar denna målgrupp och aktivt deltar på kommunens 

samverkansmöten.  

Sundsvalls Kommun har äntligen sökt statliga 

stimulansmedel gällande hab-ersättning och fått ansökan 

beviljad. Detta är fråga som FUB har drivit under en längre 

tid. 

Vi har även fått besked att den dagliga ersättningen kommer 

att höjas från och med 2021. 

 

Vi anser att vi har ett mycket gott samarbete med Sundsvalls 

Kommun som är väldigt lyhörda på våra frågor från FUB.  

 

Timrå Kommun har dessvärre inte kallat till 

samverkansmöten under 2020. 

 

Målet 2021 är att stötta Inre Ringen att få igång 

verksamheten i Sundsvall-Timrå och att försöka öka 

medlemsantalet inom FUB. 
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Verksamhetsberättelse 

Inre ringen  

Sundsvall /Timrå 

2020 

 

Vi hade i januari träff med Jörgen Wessen Studieförbundet Bilda Mitt. Vi pratade om att 

starta studiecirklar i olika ämnen. 

Elin och Mikael gick en studiecirkelhandledarutbildning. 

Tyvärr har det inte blivit några studiecirklar p.g.a Corona. 

13-14 februari åkte Elin, Micke, Daniel och Ann-Christin på Storkonferensen Framtiden. 

Vi åkte till Uppsala den 12/2 och sov på Vandrarhem. Klockan 06.00 den 13/2  gick buss från 

Uppsala till Tegelvikshamn, Statsgården  Stockholm. Vi gick på båten Viking Grace, avgång 

07,45, efter vi fått våra hytter och ätit frukost blev vi indelade i arbetsgrupper. 

Vi tillhörde gruppen Arbetsmarknad och utbildning som diskuterade och ställde samman 

frågor som sedan diskuterades med politiker eller tjänsteman. Dagen avslutades med 

middag och underhållning. Trötta gick vi till sängs för att kliva upp den 14/2  till frukost 

05,30. Ca 08.30 är vi tillbaka i Uppsala efter en mycket trevlig och lärorik konferens. 

Micke for inte hem utan till FUBs kontor i Solna för arbete med valberedningen Inre ringen 

riks. 

16/2 Kurs i Föreningsarbete i Gula villan Härnösand. Attila Fabian, Jan-Åke Wendel och 

Monica Stjernsten från riks FUB leder kursen. Elin, Micke, Daniel och Ann-Christin deltog från 

inre ringen. 

19/2 kom 6 st deltagare från Projektet¨ Ge makten vidare¨ ett arvsfondsprojekt som drivs av 

FUB Uppsala. Projektet har testat olika sätt att öka inflytande och delaktighet för 

målgruppen som är alla personer som bedöms tillhöra personkrets 1 enligt LSS. 

Det kom 2 deltagare från Studieförbundet Bilda Mitt, 3 deltagare från Sundsvalls kommun 

Samt Micke och Ann-Christin. 

6 /3 arrangerade Inre ringen tillsammans med lokalföreningen JAG Västernorrland ett 

mycket uppskattat AW med Soy som trubadur. Planerade fortsättning men tyvärr fick vi 

skjuta det på framtiden p.g.a corona. 



9/5 Elin och Micke med Mickes handledare Michel Gonzales-Velles deltog via 

videokonferens på FUB riks årsmöte. 

Elin och Ann-Christin har deltagit på 3 st videokonferensmöten med Inre ringen riks styrelse , 

även videolänk möte med nya kansli chefen på Fub riks. 

26/9 Ordnade Inre ringen Sundsvall Scauting. Bjöd in länet och det kom deltagare från 

Härnösand och Sundsvall Spelade kubb och grillade korv på N:a berget. En uteaktivitet med 

förutsättning att hålla avstånd. En rolig aktivitet med ca 15 deltagare och ett antal höns. 

Eftersom pandemin försvårar att vi träffas så har det inte hänt så mycket mer. 

 

Sundsvall 2021-02-17 

 

 

 

Elin Vesterlund Mikael Svedberg Ann-Christin Pettersson 

 


