
ÅRSBERÄTTELSE – 2014
Under året har KLIPPAN bestått av 15 medlemmar, som har haft hjälp av 7
handledare. Vi har träffats en söndagseftermiddag varje månad för att prata om
olika aktuella frågor. Utöver detta har vi hjälpt till vid julfesten, samt på två
egna  Länsdanser.  Vi  hade en  planeringsdag  i  augusti  månad  på  Annevik.  Vid
FUBdagen på Annevik hade vi ordnat en tipspromenad med fina vinster som vi
hade skänkt. Vi filmade och sålde lotter. Alla pengarna gick till våra brevvänner i
Tuzla. Vi har under året samlat in pengar och sålt vykort m m för 11.000:-. 

Yvonne är ersättare i Länsförbundets styrelse och Alvar i FUB Växjös styrelse.
Vi har berättat om vår verksamhet på FUB Växjö och LänsFUBs möten under
året. Vi är en del av Malmö Högskolas forskningsprojekt om egenmakt. Projektet
har följt vårt arbete under hela året. Projektet avslutas om ett år.

Vi har informerat  om vår verksamhet  på Funka för Livet mässan i Växjö. Vi var
även med på Vårfestivalen i Alvesta. Vi har haft ett möte om familjestöd till
föräldrar med utvecklingsstörning. Vid årets lättlästa bokmässa fanns vi också
med. Under Supervalåret deltog vi med 2 cirklar i MITT VAL av 12 i Växjö. Vi
hade en LL-valdebatt, som filmades och inför den en direktsändning i ÖKV där
vår valfilm finns på webben.

Vår motion, till  Riksstämman, om samhällsinformation på LL resulterade i att
Jonas N. kom med i en arbetsgrupp som skall arbeta med motionen. Annelie J.
hamnade i Klippans valberedning. Riksklippan har träffat Yvonne för att prata om
handledarnas arvorden. Åsa och Krister var på ordförandekonferensen och Gunilla
var med på Förbundsstämman. Alvar, Jonas N, Krister, Gunilla och Åsa var med
på lägret i Almedalen. 

Vi har satsat mycket på olika konferenser och utbildningar för såväl KLIPPANs
ledamöter som handledarna.  Vi har delat ut det ”Gröna Kuvertet” till samtliga
fullmäktigeledamöter i våra 5 kommuner. Det blev flera intressanta diskussioner
med ledamöterna.  Vi har skrivit till  olika myndigheter om att vi inte förstår
deras brev och enkäter. Våra handledare har fått en ny överenskommelse med
Växjö kommun.

Under året har vi satsat på Facebook som ett sätt att informera varandra och
våra vänner i Tuzla, det är mycket uppskattat. Vårt arbete med vår nya hemsida
http://www.fub.se/klippan/klippansektion/klippan-vaxjo  är under uppbyggnad. Vi
samlar här filmerna från länsdanserna och andra aktiviteter som vi är med på. Vi
har även ett fotoalbum som kompletterar filmerna. Våra aktiviteter finns på FUB
Växjös ”Kalender”, www.vaxjo.fub.se , tills vi har löst tekniken på vår hemsida. 

Vi avslutade året med ett riktigt knytkalas. Vi var mätta i flera dagar.   
KLIPPAN Växjö
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