
ÅRSBERÄTTELSE – 2019 
Under året har KLIPPAN bestått av 14 medlemmar, som har haft hjälp av 6
handledare. Vi har träffats en söndagseftermiddag varje månad för att prata om
olika aktuella frågor. Utöver detta har vi hjälpt till vid julfesten. 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 8.000:- som vi har skickat till Duvan.
Ullaredsresan var en mycket uppskattad medlemsresa, och även sommarresan till
Markaryd.

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. Under Aktivistveckan hade vi tre aktiviteter. Det var en politikerdebatt,
UNIK försäkring samt en Länsdans. Medlemsförmånen, Djungelboken var bra och
välbesökt.

Vi har informerat på Bo-Leva-Verka mässan och Anhörigveckan om våra olika
medlemsstöd. Vi har läst boken om Mats Melin under året. Vi har svarat på ett
antal  enkäter  till  myndigheter  och  RiksFUB.  På Inre  Ringens  Inspirationshelg
deltog  Yvonne,  Annelie,  Gunilla  och  Anna-Lena  samt  tre  handledare.  Vi  har
skrivit en motion om våra ekonomiska problem till Riksstämman 2020.

Vi har satsat mycket på olika konferenser och utbildningar i t ex LSS frågor för
såväl KLIPPANs ledamöter som handledarna. Vi har skrivit till olika myndigheter
om att vi inte förstår deras brev och enkäter. Ett resultat är att KLIPPAN  har
påverkat politikerna då det gäller förutsättningarna för olika fritidsaktiviteter.
Serviceresor har även under året varit ett problem för dem som åker färdtjänst.
Vi har jobbat hårt med att få igång Länsdanserna igen och det är tre danser
planerade under 2020.  

Vi har under ett antal år tappat medlemmar i KLIPPAN på grund av olika krämpor
och ålderdom. Vi måste bli bättre på att rekrytera såväl KLIPPAN medlemmar
som handledare om vi skall kunna finnas kvar som egen sektion. Detta måste vi
jobba med under 2020.

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. Du hittar enkelt alla våra
filmer  på  FUB  Växjös  youtubekanal;   www.youtube.com/user/vaxjofub.  Våra
aktiviteter finns på FUB Växjös ”Kalender”, www.vaxjo.fub.se , tills vi har löst
tekniken på vår egen hemsida. 

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