
FUB Västra Götaland bjuder alla medlemmar och 
intresserade på denna seminariehelg. 

Tillsammans får vi kunskap, inspireras, delar 
erfarenheter och knyter nya kontakter.

1-2 oktober 2022
VANN Spa och konferens, Brastad

Tema: Dåtid - Nutid - Framtid

FUB Västra Götalands seminariehelg



Datum och tider
1 - 2 oktober 2022

Programmet startar kl. 10.00 på 
lördagen och avslutas klockan 15.15 
på söndagen med fika.

Spa
På lördagen har vi tillgång till 
spaavdelningen mellan klockan 
15.00 – 17.00.  
 
Barn i föräldrars sällskap är välkomna 
i spaavdelningen. 
 
Barnpassning 
Vi tar hand om barnen när du är på 
föreläsning! Anmäl barnpassning vid 
anmälan. 
 
Anmälan 
Anmäl dig gärna så fort som möjligt, 
så underlättar du för oss.  
 
Sista anmälningsdag är den 
8 september. 

Anmäl dig digitalt via länken nedan, 
eller använd separat blankett. 

Digital anmälan.

Praktiska upplysningar

BOKA DIN PLATS FÖRE 3 AUGUSTI 
SÅ FÅR DU AVDRAG PÅ PRISET MED 

10%! 

TÄNK PÅ ALLERGIKER OCH 
ANVÄNDS DÄRFÖR INTE PARFYM 
ELLER RAKVATTEN MED STARK 

DOFT, TACK!

Kostnad 
- Medlem i FUB Västra Götaland: 
1 dag: 400 kr, fika och lunch ingår, 
övernattning ingår ej. 
2 dagar: 1000 kr, övernattning i 
dubbelrum ingår. 
Enkelrumstillägg: 400 kr 
 
- Medlem i FUB Västra Götaland med 
intellektuell funktionsnedsättning: 
1 dag: 200 kr, fika och lunch ingår, 
övernattning ingår ej. 
2 dagar: 500 kr, övernattning i dubbelrum 
ingår. Enkelrumstillägg: 200 kr 
 
- Familjepris för medlemmar i 
FUB Västra Götaland: 
2 dagar: 2000 kr för två vuxna plus barn 
boende i dubbelrum alt. 1400 kr för en 
vuxen plus barn i enkelrum. 
Barn under 18 år bor gratis. 
 
- Ej medlem:  
1 dag: 1500 kr, fika och lunch ingår, 
övernattningen ingår ej. 
2 dagar: 3500 kr, övernattning i 
dubbelrum.  
 
För att bli medlem i FUB: www.fub.se 

För mer information om VANN Spa och 
konferens och vägbeskrivning gå in på 
www.vann.se

Frågor?  
Frågor besvaras av 
Lillemor Holgersson, vg@fub.se eller 
070-378 97 79.  
 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-regionforbund-vastra-gotaland/kurser2/valkommen-pa-seminariehelg-18112
http://www.fub.se 
http://www.vann.se


Söndag 2 oktober

07.00 - 09.00  
Frukost

09.00 - 09.15  
Presentation av dagen, 
Elisabeth Sandlund, moderator

09.15 - 10.00  
Meningsfull daglig verksamhet, 
Judith Timoney

10.00 - 10.15 Paus  
 
10.15 - 11.00  
Skolfrågor, Robert Öberg

11.00 - 11.30 Fika 

11.30 - 12.15  
Framtidens LSS-bostäder, 
Robin Berkhuizen

12.15 - 12.30 Paus

12.30 - 13.15  
Genomgång Utveckla för framtiden, 
Anna Anteryd och Anders Lago

13.15 - 14.15 Lunch

14.15 - 14.30  
Summering, Elisabeth Sandlund

14.30  
I Fadrens, Sonens och Försäkrings-
kassans namn, Eric Löwenthal

Lördag 1 oktober

09.00 -10.00  
Registrering och fika

10.00 - 10.10  
Presentation av programmet,  
Elisabeth Sandlund, moderator

10.10 - 10.20  
Inledning, Elaine Johansson

10.20 - 11.00 
Vad kan vi lära av FUB:s historia? 
Elaine Johansson

11.00 - 11.15 Paus

11.15 - 11.45  
Framtidens FUB, Anders Lago

11.45 - 12.00  
Utveckla för framtiden,
Anna Anteryd

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45  
Anhöriga, SV och KiX Senior
 
13.45 - 14.00 Paus

14.00 - 14.45  
KomBo, Helen Göransson

15.00 Fika

15.00 - 17.00 Tid för spa

18.30 Middag

20.00 Firande av FUB VG 20 år! 

Program

Vi reserverar oss för ändringar i 
programmet.

Program för dig med intellektuell 
funktionsnedsättning (IF) kommer 

under augusti.



Vad kan vi lära av FUB:s historia?
Elaine Johansson, ordförande i FUB Västra Götaland, 
presenterar FUB-rörelsens historia och betydelse för perso-
ner med intellektuell funktionsnedsättning och deras 
anhöriga.

Föreläsare

Utveckla inför framtiden 
Här kommer du som deltagare i seminariet under lördagen 
ha möjlighet att lämna idéer, tips och synpunkter på hur vi 
blir ett starkt FUB i framtiden. På söndag går vi igenom och 
diskuterar förslagen.

Moderator
Moderator Elisabeth Sandlund kommer att lotsa oss genom 
dagarna. 

Elisabeth är journalist, författare, föreläsare och flerårig 
ledamot i RiksFUB:s styrelse.

Framtidens FUB 
Anders Lago, RiksFUB:s ordförande, kommer att tala om 
framtidens FUB. Hur ska vi tillsammans bli en starkare 
organisation? Vilka frågor ska FUB driva under de närmaste 
åren? Har valutgången påverkat vilka frågor som i första 
hand behöver lösas?

KomBo – kommunikationsstöd i boende och daglig 
verksamhet
Helen Göransson, pedagog på Dart-Center för kommunika-
tionsstöd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, presenterar 
projektet KomBo – kommunikationsstöd i boende och daglig 
verksamhet, som ska säkerställa att personer med autism 
och intellektuell funktionsnedsättning (IF) med insats enligt 
LSS får sina kommunikativa rättigheter tillgodosedda. 



Framtidens LSS-bostäder 
Många LSS-hem är idag inte alls såpass anpassade för de 
boende som de skulle kunna vara. Hemmet bör fungera som 
ett stöd – inte ett hinder i vardagen. Robin Berkhuizen, VD 
på Emrahus, berättar om lärdomar som gjorts från samtal 
med psykologer och arbetsterapeuter i utformningen av 
framtiden LSS-bostäder.

I Fadrens, Sonens och Försäkringskassans namn 
Att ha ett barn med grav intellektuell funktionsnedsättning 
och stora fysiska funktionsnedsättningar, betyder att 
man är förälder till ett älskat barn, som aldrig växer upp. 
Förutom kampen mot Försäkringskassan och kommunen, 
så möts dessa föräldrar ofta av okunskap och fördomar. 
Ståuppkomikern Eric Löwenthal har gjort en föreställning om 
sitt och sonens liv. 

Skolfrågor 
Robert Öberg, ombudsman på RiksFUB, berättar om 
eftergymnasiala utbildningsmöjligheter för personer med IF 
och förändringar som grundsärskolan och gymnasiesärskolan 
har genomgått och kommer att genomgå. Ökad digital 
kompetens är en viktig faktor för att kunna fortsätta vara 
delaktig. Robert berättar om projektet DigiJag.

20-årsfest! 
Det var den 21 april 2001 som FUB Bohuslän, FUB 
Skaraborg och FUB Älvsborg gick samman för att bilda ett 
länsförbund - FUB Västra Götaland. 
 
Därför samlas vi på lördagskvällen för att fira med musik 
och tal. Och musik blir det när 4Sekunder kör igång! 

Meningsfull daglig verksamhet 
Judith Timoney från RiksFUB berättar och svarar på frågor 
om arbete och meningsfull sysselsättning för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning.



KiX Senior 
Studieförbundet Vuxenskolan vidareutvecklar KiX-metoden 
så att metoden även passar äldre med intellektuell 
funktionsnedsättning som befinner sig i eller närmar sig 
pensionsåldern. 
 
Presenteras av Sandra Ekholm. 

Nationell anhörigstrategi – nu i mål! 
I april 2022 fattade Regeringen beslut om den första 
nationella anhörigstrategin i Sverige. Strategin 
uppmärksammar betydelsen av anhöriga och stöd till 
anhöriga. Nu ska strategin användas i alla verksamheter 
inom vård och omsorg för att utveckla anhörigperspektivet.  
 
Presenteras av Maria Ahlqvist, Nationellt kompetenscentrum, 
Nka.

Studieförbundet Vuxenskolans studiecirklar och 
kulturarrangemang 
FUB, Inre Ringen och Studieförbundet Vuxenskolan 
samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och har tagit 
fram material för studiecirklar inom kultur, hälsa, relationer, 
säkerhet, demokrati m m. Även kulturarrangemang och 
danser erbjuds. 
 
Presenteras av Annie Pettersson.

Utställare



Oj, vad vi har längtat efter här dagen då vi kan fira FUB Västra Götaland 20 år!  

Den var den 21 april 2001 som FUB Bohuslän, FUB Skaraborg och FUB Älvsborg gick 
samman för att bilda ett länsförbund – FUB Västra Götaland. 

Därför samlas vi på lördagkvällen för att fira med musik och tal. Och musik kommer 
det att bli när bandet 4Sekunder kör igång. 

20-årsfest!





 

Anmälningsblankett* 
Seminariehelg 1-2 oktober 2022 
*en blankett per deltagare  
 
 
Namn:__________________________________________________________ 
 
Adress:__________________________________________________________ 
  
Postadress:________________________________________________________ 
  
Telefon, dagtid:_________________________Personnr: ___________ - _______ 
 
E-postadress:______________________________________________________ 
  
Övrigt (t ex matallergi/handikapprum): _______________________________ 
 
Anmäler mig till: 
Dag 1 (   ) 
Dag 2 (   ) 
Bägge dagarna (   ) 
 
Medlem: 
Medlem med IF i FUB VG (   )       Övrig  medlem i FUB VG (   )     Ej medlem i FUB VG (   )      
 
Lokalförening:________________________________________________
  
Logi: 
Enkelrum (   ) 
 
Dubbelrum (   ) Önskar dela rum med:_____________________________________   
 
Familjerum (   ) Önskar dela rum med:_____________________________________ 
 
 
Barnpassning:    
Lördag (   ) Söndag (   )  Ålder på barnet:_____________ 
  
  
Fakturaadress:  
Samma som ovan (   ) 
 
Annan: 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Anmälan senast den 8/9 till: 
Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, Junogatan 3, 451 42 Uddevalla 
vgregion@sv.se eller tfn: 0522 – 65 33 33. 
Anmälan är bindande men kan överlåtas inom samma kategori. 


