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INBJUDAN

FUB:s förbundsstämma
25-27 maj 2018

på Clarion Hotel Stockholm

Ett samhälle, en värld 
där personer med utvecklingsstörning 

kan leva sitt liv som alla andra.



5

Välkommen på FUB:s 
förbundsstämma 

den 25-27 maj 2018 
på Clarion Hotel Stockholm, 
Ringvägen 98, tunnelbana Skanstull.

Vi börjar som vanligt med Forum FUB som är 
en dag om aktuella ämnen i FUB-världen. I år 
handlar Forum FUB om skola och LSS. 
På lördag kväll blir det middag med 
kvällsprogram.

Sista anmälningsdag lokalföreningar 17 mars
Sista anmälningsdag länsförbund 17 april

Anmäl er på: 
www.fub.se/anmälan-forbundsstämman-2018
Ring om ni behöver hjälp med anmälan, 08-508 866 41. 
Anmälan är bindande.

Avgifter:
Avgiften avser enkelrum. Om ni väljer att bo i 
dubbelrum drar vi av 200 kr per person.
 Ombud förbundsstämman:    3 600 kr 
 Handledare till ombud:    2 600 kr 
 Observatör och handledare till 
 observatör (resa tillkommer):   3 600 kr 

 Ombud bägge stämmorna:   5 800 kr 
 Handledare ombud bägge stämmorna: 4 800 kr 
 Observatör och handl. till observatör 
 bägge stämmorna (resa tillkommer):   6 300 kr

                             

(Avgiften är subventionerad med mer än 50%.)
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Förbundsstämmans program

Fredag 25 maj
12.00 Lunch och registrering
13.30 Forum FUB om skola startar. 
 Inledning förbundsordförande Thomas Jansson och 
 moderator Barbro Berger
13.40 Gunilla Lindqvist - “En särskild skola? Undervisning och lärande i särskolan.”
 Specialpedagog, lektor och docent i pedagogik med inriktning mot 
 specialpedagogik vid Uppsala universitet och Högskolan Dalarna.
14.20 Hanna Virhammar - “En app-tusen möjligheter” 
 IKT-pedagog på infoteket om funktionshinder, Hälsa och habilitering i Region Uppsala.
14.50 Fika
15.30 Jessica Arvidsson - “Särskolan - och sen?”
 Fil. doktor i hälsa och livsstil inriktning handikappvetenskap, 
 samt enhetschef inom Vård och omsorg i Båstad kommun.
16.05 Inga-Lill Mattsson - “Grus i maskineriet? Om inkludering i grundskolan.”
 Specialpedagog, fil. doktor och lektor i specialpedagogik vid Stockholms universitet.
16.40 FUB:s arbete med Skolval 2018
17.00 Avslutningsaktivitet
17.20 Forum FUB slut för idag
19.00  Middag

Lördag 26 maj
09.00 Forum FUB om LSS startar. 
 Under förmiddagen presenteras två rapporter om LSS:
 - Monica Larssons granskning av begreppet “normalt föräldraansvar”.
 - “500 FUB-röster om LSS” en sammanställning av FUB:s fem LSS-dagar 2017.
10.15 Fika
10.45 Forum FUB fortsätter
12.00  Lunch

13.15  Samling inför stämman med genomgång om hur stämman går till.
13.30  Förbundsstämman startar
15.00 Fika
15.30  Förbundsstämman fortsätter
17.00  Slut för dagen.
19.00 Middag

Söndag 27 maj
09.00 Förbundsstämman fortsätter
10.30 Fika
11.00  Förbundsstämman fortsätter
13.00  Avslutas årets förbundsstämma med lunch

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
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www.fub.se    facebook.com/riksforbundet.fub/    twitter.com/fub_se    

Praktisk information förbundsstämman:

Ombud
Lokalföreningar utser ett ombud. 
Om ombudet får förhinder har ni möjlighet att anmäla en ersättare.

Länsförbundet utser två ombud, 
varav minst ett ombud ska vara en person med utvecklingsstörning.

Viktiga datum
Lokalföreningar anmäler ombud senast den 17 mars
Länsförbund anmäler ombud senast den 17 april

Alla bokar sin resa själv. 
Ni får redan nu ett papper om resebokning 
för att ni ska hinna boka billiga biljetter. 
Boka resa med Tranås Resebyrå senast den 18 april. 

Anmäl er på: 
www.fub.se/anmälan-förbundsstämman-2018

I avgiften ingår stämma, Forum FUB, resa, kost och logi två nätter 
(utom för observatör och observatörens handledare där resan tillkommer). 
Avgiften är subventionerad med mer än 50%. 
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FUB:s förbundsstämma 20-21 maj 2017 
Ombudsförteckning 

 
 

 
 
Röstkort   Ombud  Lokalförening/           Handledare       
nr    länsförbund 
  
 Stockholms län 
1 Berggren Katarina              Nacka Värmdö  
2 Björkander Catharina            Huddinge  
3 Dacke Torbjörn                     Stockholm  
4 Johansson Jörgen                  Södra Roslagen  
5 Lindgren Ulrika Sollentuna-Väsby 
6 Olson Jan Sigtuna 
7 Prestor Susanna Norrtälje  
 
 Uppsala län 
8 Bromée Yvonne   Enköping 
9 Olsson Bo                      Uppsala län         Pia Ek lör, Lotte Sederholm sön 
10 Rundlöf Leif   Norduppland 
       
 Södermanlands län 
11 Clasborn Kjell Katrineholm, Flen och Vingåker 
12 Hidvegi Seija Södermanlands län 
13 Lundström Solveig Eskilstuna 
14 Pettersson Jan   Södermanlands län     
   
 Östergötlands län 
15  Andersson Monika  Söderköping 
16  Carlman Ingegerd   Motala 
17 Heggby Karin   Östergötlands län  
18 Ingvarsson Elisabeth  Östergötlands län      
19 Selander Susanne   Norrköping     
20 Törnå Göte   Linköping 
 
 Jönköpings län 
21 Namn inte klart ännu   Jönköping 
22 Berggren Kerstin    Jönköpings län 
23 Lantz Daniel    Jönköpings län             Urban Johansson 
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 Kronobergs län 
24 Björn Kennerth    Växjö 
25 Claesson Göran   Kronobergs län    Mari Rahbeck Gyllenfjell 
26 Falck Anette    Kronobergs län 
27 Henningsson Madeleine   Ljungby Sunnerbo  
   
 Kalmar län 
28 Blomgren Hans   Kalmarbygden 
29 Karlsson Nils-Eric   Kalmar län 
  
 Blekinge län 
30 Gotthardsson Tomas     Östra Blekinge 
 
 Skåne län 
31 Malmberg Bo   Malmö 
32 Persson Krister   Östra Göinge 
33 Petersson Markus   Helsingborg          Anitra Ikonen och Ann Linderoth 
34 Ragnarsson Ulf       Skåne län 
35 Sahlin Ulla       Kristianstad 
36 Stanzel Siv   Lund  
 
 Hallands län 
37 Baumgarten Eivor Laholm Hallands län 
38 Birgersson Ingvar Laholm 
39 Borgström Karin   Falkenberg 
40 Engebrethsen Willy  Varberg 
41 Karlsson Gunilla Hallands län               Monica Carlsson 
 
 Västra Götalands län 
42 Berger Barbro   Skara Götene 
43 Borgede Eva   Ale 
44 Broberg Elisabeth   Borås          Annika E Andersson 
45 Hildingsson Dan   Vara 
46 Johansson Elaine   Västra Götalands län 
47 Leffler Anne   Göteborg 
48 Martinsson Kenth   Mark 
49 Rydberg Per   Uddevalla 
50 Trygg Gunnel   Kungälv 
51 Överås May-Louise  Härryda 
 
 Värmlands Län 
52 Aspsäter Jimmy       Värmlands län                Henrik Karlsson 
53 Grundel Hansen Linda          Västra Värmland 
54 Rohdin Lena       Karlstad med omnejd 
 
 Örebro Län 
55 Wiklund Margareta  Örebro 
56 Wilhelmsson Annelie  Karlskoga-Degerfors    
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 Västmanlands län 
57 Hallner Margareta    Västmanlands län 
58 Wengelin Mia    Västerås 
 
 
 Dalarnas län 
59 Boman Curt        Falun 
60 Bond Anders        Hedemora-Säter 
61 Gatu Kerstin        Ovansiljan 
62 Jalkevik Lars        Dalarnas län 
63 Öberg Thord        Borlänge 
  
 
 Västernorrlands län 
64 Baarman Kaj-Erik   Sollefteå 
65 Burström Hjelm Susann  Kramfors   
66 Holmberg Maria   Sundsvall-Timrå 
67 Morell Inga-Lill   Härnösand 
  
 
 Jämtlands län 
68 Andersson Ann-Sofie  Jämtlands län 
69 Danvind Åsa   Östersund 
  
 
 Västerbottens län 
70 Alm Maria   Umeå  
71 Haghjo Abbas   Västerbottens län      
72 Ångman Robert   Västerbottens län  Agneta Liljeberg                               
  
 
 Norrbottens län 
73 Asplund Marie    Piteå 
74 Renberg Ingrid   Luleå 
75 Semberg Inger   Gällivare-Malmberget 
 
  
 
 
 
 
 
    Ev. ändringar kommer att finnas på en tilläggslista på plats. 
  Ombudslistan gick till tryckeriet den 16 april. 
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 Observatörer  
 Namn inte klart ännu FUB Jököping 
 Andersson Jeanette Strömsund 
 Ehrlund Camilla  Eskilstuna 
 Graaf Rita   Ljungby Sunnerbo 
 Gunnarsson Birgitta  Örebro 
 Hallgren Anne-Li   Jämtland/Berg 
 Johansson Sandra   Karlskoga Degerfors 
 Langran Elisabeth   Dalarna 
 Lilliesköld Baarman Margaretha Sollfefteå 
 Lindahl Emelie   Örebro 
 Nilsson Gunilla   Växjö 
 Seter Astrid   Borlänge 
 Skara Eda   Malmö 
 Stridsberg Göran   Kalmarbygden 
 Tegnér Kerstin   Kungsbacka 
 Wendel Yvonne   Kristianstad 
 Åsén Fredrik   Jämtlands län   Ulf Backman 
  
 
 Förbundsstyrelsen 
 Gebart Monika  Styrelseledamot 
 Hildingsson Anna             Styrelseledamot              Barbro Johansson 
 Holgersson Lillemor  1:e vice ordförande 
 Iwarsson Gert  Styrelseledamot 
 Lamberg Pentti   Styrelseledamot 
 Nilsson Therese   Styrelseledmot 
 Sandlund Elisabeth   Styrelseledamot 
 Stjernsten Monica   Styrelseledamot 
 Sylvén Troedsson Annelie     Styrelseledamot 
 Wendel Jan-Åke   2:e vice ordförande 
  
 
 
 Valberedningen 
 Berndtsson Fredrik                                         Jimmy Munter 
 Jalkevik Lars 
 Johansson Annelie            Gunilla Johannisson 
 Larsdotter Karlsson Lotta 
 Peterson Anders 
 Wigforss Isabel 
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  Resebokningsinformation stämmorna 2018 
  Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98,  
  tunnelbana Skanstull 
 
 
  Inre Ringens Riksstämman 
  Startar med lunch torsdag 24 maj och slutar lördag 26 maj med lunch kl 12.00 
 
  FUB:s Förbunddstämman 
  Startar med lunch fredag 25 maj och slutar söndag 27 maj med lunch kl 13.00 
   
 
 Bokning av tåg-, buss- och flygresa  
 Alla bokar sin resa själv.  
 Du bokar din resa på datorn. Gå in på Tranås Resebyrå genom att klicka på länken:              
 www.tranas-resebyra.se/kundformular/fub-365629/ 
 (observatörer och deras handledare betalar och bokar sin resa själv. De använder inte denna länk.) 
 

1. Fyll i dina uppgifter. 

2. Tranås Resebyrå kontaktar dig när de hittat den bästa resan för just dig. 

3. Om du tycker att resan de hittat är bra bokar de den. 

4. Biljetterna skickas till dig antingen på sms eller mejl. 

  Fakturan för resan skickas direkt till Riksförbundet FUB. 

  Om du inte har tillgång till en dator kan du ringa Tranås Resebyrå på 0140-37 50 30.                                                              
  Då behöver du ett kostnadsställe som du får av Riksförbundet FUB genom att ringa                
  Pia på 08-50 88 66 41. Telefonbokningen hålls öppen till den 18 april. 

  Bokningslänken stänger den 18 april. Se till att boka resan i tid!  
  Om du missar att boka din resa innan dess får du själv boka din resa och  
  lägga ut pengarna för biljetten. Skicka sedan in en reseräkning och kvitto  
  på resan till Riksförbundet FUB inom en månad.  
  Då får du själv kontakta det tåg-, flyg- eller bussbolag som du vill resa med. 
        
  Du kan få hjälp av SJ med ledsagning på tågstationen!                                                    

  Läs mer på www.stationsledsagning.se om ledsagning.   Vänd  

tågtåg

flygplanflygplan

bussbuss

  
  

  
  

  Om du inte har tillgång till en dator kan du ringa Tranås Resebyrå på 0140-37 50 30.                                                             
  Då behöver du ett kostnadsställe som du får av Riksförbundet FUB genom att ringa               
  Pia på 08-50 88 66 41. Telefonbokningen hålls öppen till den 18 april.
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Egen bil: 
Om du vill köra din egen bil får du 18,50 kronor per mil.                                       
Tänk på att ni kan åka flera tillsammans! 
Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet senast en månad efter resan.    
Riksförbundet FUB betalar inte för bilresor under 5 mil eller parkeringsavgifter. 

 
Riksfärdtjänst: 
Om du åker med riksfärdtjänst får du tillbaka pengarna för din egenavgift. 

Reseräkningen ska skickas till Riksförbundet senast en månad efter resan. 

 
 

FUB:s avbokningspolicy gällande stämmorna:  
• Anmälan till stämmorna är bindande.  
• Om du inte kan komma kan en ersättare skickas. Om ingen ersättare kan skickas 

krävs läkarintyg för att avboka.  
• Om du inte kan komma och redan bokat en resa måste du själv avboka resan hos 

Tranås Resebyrå. De flesta resor får du avboka eller omboka kostnadsfritt om du har 
läkarintyg. Om du inte avbokar trots att du inte deltagit betalar du själv för den 
resan. Tranås Resebyrå, telefon 0140-37 50 30, mejl: info@tranas-resebyra.se 

 
FUB:s resepolicy gällande stämmorna: 

• FUB är en ideell organisation. Vi är skyldiga att ansvarsfullt använda samhällets och 
medlemmarnas pengar. Samtidigt måste alla medlemmar få möjlighet att engagera 
sig.  

• Boka alltid den billigaste och mest miljövänliga resan.  
• För den bästa och billigaste resan bokar du din resa så tidigt som möjligt.  
• Riksförbundet FUB betalar för resor med flygbuss och lokaltrafik. 
• Riksförbundet FUB betalar inte för taxiresor eller parkeringsavgifter. 

• Resor bokas via Tranås Resebyrå. Ni kan boka resor till stämmorna fram till 
den 18 april sedan stängs länken.  

 

Frågor? Ring gärna om du har frågor om resorna! 

     Pia Sandberg, telefon 08-508 866 41 eller pia.sandberg@fub.se 
     Trevlig resa!  
    önskar Riksförbundet FUB,  
     Industrivägen 7, 171 23 Solna. Telefon kansli: 08-508 866 00 

färdtjänstfärdtjänst

resaresa

telefontelefon

bilbil
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Förslag till förbundsstämmans arbetsformer 2017

Inledning

Förbundsstämman 2018 äger rum den 26-27 maj. Låt oss tillsammans hjälpas åt att 
genomföra en stämma utan stress, där alla får sagt det de vill säga och där ingen känner 
sig överkörd.

1. Ärendenas behandling

1.1 Motioner
Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna är huvudförslag i förhandlingen. Styrelsen 
föreslår förbundsstämman besluta bifalla, avslå eller anse motionerna eller deras att-satser 
besvarade. Ambitionen har varit att bifalla eller avslå motionerna och att endast i undan-
tagsfall anse dem besvarade.
I sitt yttrande skriver styrelsen vad man anser om motionen, om något redan är gjort i 
frågan och vilka åtgärder styrelsen avser att vidta om förbundsstämman beslutar i enlighet 
med styrelsens förslag. Det är inte ovanligt att styrelsen starkt stöder tankegångarna i en 
motion, men trots detta inte kan bifalla själva att-satserna. I dessa fall framgår detta tydligt 
av styrelsens yttrande, där det också står vad styrelsen kommer att göra utifrån tankegån-
garna i motionen.
Motionerna kommer inte föredras muntligt vid förbundsstämman.

1.2 Uttalanden
Vid val av förbundsstämmans presidium väljs också ett redaktionsutskott, som tar fram 
förslag till uttalanden. Redaktionsutskottets förslag antas eller avslås sedan av för-
bundsstämman. Förbundsstämman ges således inte möjlighet att ändra i redaktionsut-
skottets formuleringar.

1.3  Val
Om ej annat beslutas sker öppen omröstning. Vid val sker sluten omröstning om sådan 
begärs. Vid lika röstetal avgör lotten.

2. Förbundsstämmans arbete

2.1 Presidium
Stämmans arbete leds av en ordförande, som till sin hjälp har en vice ordförande. Dessa 
ansvarar för att stämman fattar beslut i samtliga ärenden innan stämman avslutas. 

2.2 Förhandlingar
Förhandlingarna leds av den valda stämmoordföranden. Förhandlingarna är öppna, det vill 
säga att den som vill får vara med och lyssna i mån av plats. Stämman kan dock besluta 
om sluten förhandling. I denna får endast stämmoombud, styrelse, revisorer samt berörda 
funktionärer delta.
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Ombud bör närvara vid förhandlingarna. Vid behov står det givetvis ombud fritt att lämna 
möteslokalen. Ombud kan också ansöka om permission från stämman. Notering om per-
mission görs i stämmoprotokollet.

Ombud som av särskilda skäl inte längre kan närvara vid stämman eller inte kan företräda 
sig själv får under pågående stämma utfärda en fullmakt för annan. Det ska av fullmakten 
framgå skälet till varför det ordinarie ombudet inte kan närvara/företräda sig själv. Fullmak-
tsgivaren kan ge fullmäktigen befogenhet att avlägga röst samt på andra sätt företräda 
fullmaktsgivaren vid stämman. Fullmakten får även innehålla särskilda instruktioner till full-
mäktigen. Det är inte möjligt att utfärda en fullmakt innan stämman påbörjats. En utfärdad 
fullmakt ska godkännas av stämman innan den blir gällande.

Under förhandlingarna är förbundsstyrelsens förslag huvudförslag. Observera att den som 
har något annat förslag än styrelsens, måste begära ordet och yrka bifall till sitt förslag för 
att det ska komma med i behandlingen. Det räcker alltså inte med att förslaget finns i stäm-
mohandlingarna. Enskilda ombud kan yrka bifall eller avslag till styrelsens förslag och till 
motionerna samt till egna förslag och tilläggsförslag. Nytillkomna yrkanden skall lämnas 
skriftligt till presidiet.

2.3 Yttrande- och förslagsrätt
Ombuden och styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt under förhandlingarna. 
Revisorer, stadgekommitté och valberedning har yttrande- och förslagsrätt i sina respektive 
sakfrågor.
Presidiet kan lägga förslag i frågor som berör stämmans arbete.
Stämman kan besluta om yttranderätt för övriga närvarande i en viss fråga.

2.4 Begära ordet
Ordet begärs genom att man visar sitt gröna röstkort och tydligt säger sitt namn. Den som 
är ombud för annan säger både sitt eget namn och vem man företräder. De som begär 
ordet noteras på en talarlista i den ordning presidiet uppfattar namnen. Vid första lämpliga 
tillfälle rapporterar ordföranden vilka talare som tillkommit.
Ordet kan begäras i förväg. Sådan begäran lämnas till presidiet med namn och uppgift om 
vilken punkt det gäller. När debatten släpps fri får de föranmälda talarna ordet i den ordning 
de anmält sig. 
För att alla som vill yttra sig också ska kunna få det, måste vi alla tänka på att koncentrera 
våra inlägg och undvika upprepningar. Talartiden är max 3 minuter per tillfälle och ord-
föranden uppmärksammar talaren då 30 sek. återstår. Glöm inte bort att du kan avstå från 
ordet när det blir din tur. 
Alla inlägg görs i mikrofon.

2.5 Streck i debatten
 Streck i debatten beslutas av ordföranden. Ordföranden upprepar alla hittills lagda förslag. 
De som vill lägga ytterligare förslag får göra det. Därefter beslutas om streck.

Den aktuella talarlistan kompletteras med dem som vill yttra sig. Därefter får talarna ordet i 
tur och ordning tills listan är genomgången. Föredraganden äger alltid rätt att avsluta deb-
atten. Därefter fattas beslut utifrån de förslag som lagts.
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2.6 Ordningsfråga sakupplysning, replik
Ordningsfråga begärs t ex för att klargöra beslutsordningen. Sakupplysning begärs för att 
lämna eller be om en upplysning av vikt för sakfrågans behandling. Replik tillämpas inte 
utan man får begära ordet på nytt.
Den som vill lämna ett meddelande eller en praktisk upplysning anmäler detta till presidiet. 
Presidiet avgör när detta kan ske. Normalt sker det strax före avbrott i förhandlingarna eller 
direkt efter ett avbrott.

3. Förbundsstämmans beslut
Varje ombud som upptagits i röstlängden har en röst.

3.1 Öppen/sluten omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Val av förbundsstyrelse sker enligt särskilt förfar-
ande enligt punkt 1.3. Val av revisorer och valberedning kan ske genom sluten omröstning, 
om någon röstberättigad begär det.

3.2 Acklamation
Vanligen sker beslut genom bifallsyttring/acklamation. För varje beslutsalternativ ord-
föranden presenterar, svarar de ombud som biträder detta ”ja”. Ordföranden meddelar 
hur omröstningen utfallit och klubbfäster detta. Observera att man inte ska säga nej till de 
förslag man inte biträder. 

3.3 Rösträkning/votering
Om osäkerhet råder avseende förbundsstämmans mening kan stämmoombud eller presi-
diets ordförande begära rösträkning/votering. Detta sker genom namnupprop eller handup-
präckning.  Den som är ombud för annan ansvarar för att fullmaktgivarens röst kom-
mer till stämmans kännedom. Sedan omröstningen förklarats avslutad räknas rösterna. 
Rösträknarna meddelar därefter resultatet av omröstningen och beslutet fastställs.

3.4 Reservation
Reservation mot ett beslut anmäls omgående när beslutet fattats. Skriftliga reservationer 
skall vara förbundsstämmans sekreterare tillhanda innan stämman avslutas. Alla skriftligt 
anmälda reservationer bifogas protokollet.

3.5 Protokoll
Ett justerat protokoll kommer att skickas ut till ombud, länsförbund och lokalföreningar 
senast 30 september 2017.
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRBUNDSSTÄMMA
26-27 maj 2018

1.   Förbundsstämman öppnas
 
2. Förbundsstämmans behöriga utlysande

3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

4. Fastställande av dag- och arbetsordning samt arbetsformer

5. Val av förbundsstämmans presidium
 
 a) Val av förste ordförande på förbundsstämman

 b) Val av andre ordförande på förbundsstämman

 c)  Val av bisittare på förbundsstämman

 d) Val av två sekreterare på förbundsstämman

 e) Val av tre protokolljusterare

 f) Val av fyra rösträknare

 g) Val av redaktionsutskott tre personer

6. Rapport från Rikssektionen Inre Ringen

7. Stadgeenliga ärenden
 
 a) Årsredovisning

 b) Revisionsberättelse

 c) Fastställande av balans- och resultaträkning

 d) Beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

 
 
Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
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8.  Arvoden till förbundsstyrelsen och övriga

9. Förslag till stadgeändringar
               
10. Val 
 
 a) Val av ordförande för en tid av 2 år
 
 b) Val av vice ordförande för en tid av 4 år

 c) Val av tre ordinarie ledamöter för en tid av 4 år
 
 d) Val av ordinarie ledamot för en tid av 2 år

 e) Fyllnadsval av två ordinarie ledamöter för en tid av ett år

 f) Val av två ersättare för en tid av 2 år

 g) Eventuellt fyllnadsval  

 h) Val av två revisorer och en revisionsersättare
 
 i) Val av auktoriserad revisor

 j) Information om val till valberedningen

11. Förslag till ändringar av medlemsavgift

12. Fastställande av medlemsavgift för 2019-2020.

13. Uppföljning av motioner från Förbundsstämman 2017. 

14. Motionsbehandling

15.  Val av valberedning

16. Stämmoförhandlingarna avslutas

 
 
Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
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Tider vid Forum FUB och vid förbundsstämman

Fredagen 25 maj
12.00     Lunch och registrering
13.30     Forum FUB om skola
14.50     Kaffe
15.20     Forum FUB om skola fortsätter
17.20     Forum FUB om skola slut
19.00     Middag med underhållning

Lördagen 26 maj
09.00     Forum FUB om LSS startar
10.15     Kaffe
10.45     Forum FUB om LSS fortsätter  
12.00     Lunch
13.30     Förbundsstämman startar
15.00     Kaffe
15.30     Förhandlingar fortsätter
17.00     Förbundsstämman slutar för dagen
19.00     Middag 

Söndagen 27 maj
09.00     Förbundsstämmans förhandlingar fortsätter
10.30     Kaffe
11.00     Förhandlingar fortsätter
13.00      Lunch 
ca 14.00 Slut på förbundsstämman

 
 
Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
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Valberedningens förslag till presidium 2018
 
Ordförande:   Anna-Lena Krook 
       Föredetta förbundsordförande FUB
 
Vice ordförande:   Harald Strand FUB Stockholms län 

Bisittare:    Mikael Svedberg, Sundsvall

Sekreterare:   Nina Alander, kansliet
Sekreterare:   Monica Karlsson, Klippans sekreterare.

Protokolljusterare, 3 st:  Föreslås på stämman

Rösträknare, 4 st:  Föreslås på stämman

Redaktionsutskott:        Föreslås på stämman

 
 
Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
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Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
 
  
 

Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen 

Ordförande för en tid av 2 år   Förslag Lillemor Holgersson

Övriga nominerade                             Anna Carlstedt avsagt sig kandidatur till FS
                                                            Tomas Jansson avgått
                       Jan-Åke Wendel tackat nej

1:e vice ordförande för en tid av 4 år  Förslag Anders Lago

Övriga nominerade    Lillemor Holgersson tackat nej
      Elisabeth Sandlund tackat nej
      Jan-Åke Wendel tackat nej

Ledamot för en tid av 4 år  Förslag Therese Nilsson 

Ledamot för en tid av 4 år  Förslag Elisabeth Sandlund 

Ledamot för en tid av 4 år  Förslag Monica Stjernsten

Övriga nominerade    Krister Ekberg tackat nej
      Monica Gebart tackat nej
      Anna Hildingsson tackat nej
      Gert Iwarsson tackat nej
      Anders Lago tackat nej
      Elisabeth Langran tackat nej
      Stefan Römer avsagt sig kandidatur till FS
      Mikael Svedberg tackat nej
      Jan-Åke Wendel tackat nej

Ledamot för en tid av 2 år          Förslag Elisabeth Ingvarsson

Övriga nominerade    Anna Hildingsson tackat nej
      Lillemor Holgersson tackat nej
      Anders Lago tackat nej
      Lotta L Karlsson tackat nej 
      Therese Nilsson tackat nej
      Stefan Römer tackat nej
      Elisabeth Sandlund tackat nej
      Monica Stjernsten tackat nej
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Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
 
  
 

Ersättare för en tid av 2 år  Förslag Krister Ekberg

Ersättare för en tid av 2 år   Förslag Elisabeth Langran  

Övriga nominerade    Anna Hildingsson tackat nej
      Elisabeth Ingvarsson tackat nej
      Lotta L Karlsson tackat nej
      Therese Nilsson tackat nej
      Stefan Römer tackat nej
      Elisabeth Sandlund tackat nej
      Monica Stjernsten tackat nej
      Mikael Svedberg tackat nej
 
Ledamöter och ersättare i FS 
som kvarstår tom 2020   Gert Iwarsson, Ledamot
      Annelie Sylvén-Troedsson, Ledamot
      Monica Gebart, Ersättare
      Jan-Åke Wendel, 2:e vice ordf.

Namn Ordförande 1:e vice ordf. Ordinarie 4 år Ordinarie 2 år Ersättare
Anna Carlstedt 4 st
Krister Ekberg 2 st 3 st
Monica Gebart 4 st 2 st
Anna Hildingsson 5 st 6 st 12 st
Lillemor Holgersson 4 st 13 st 1 st
Elisabeth Ingvarsson 2 st 1 st
Gert Iwarsson 1 st
Thomas Jansson 11 st
Lotta L Karlsson 1 st 1 st
Anders Lago 5 st 7 st 2 st
Elisabeth Langran 1 st
Therese Nilsson 7 st 4 st 8 st
Stefan Römer 16 st 1 st 1 st
Elisabeth Sandlund 1 st 12 st 2 st 3 st
Monica Stjernsten 14 st 1 st 3 st
Mikael Svedberg 1 st 4 st
Jan-Åke Wendel 2 st 3 st 1 st
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Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
 
  
 

Presentation av nya personer till förtroendeuppdragen.

Krister Ekberg, FUB Stockholm
Krister är aktiv i FUB och Inre Ringen sedan många år.
Krister är ordförande för Inre Ringen Stockholm och styrelseledamot i 
FUB Stockholms län. Krister är intresserad av de flesta frågor som rör FUBs 
medlemmar, ekonomifrågor, digitalisering och sociala medier. 
Krister är gift, bor på LSS boende och jobbar på daglig verksamhet.

Elisabeth Ingvarsson styrelseledamot i FUB Söderköping samt ordförande för
Länsförbundet Östergötland. 
Elisabeth är förälder till en vuxen dotter med utvecklingsstörning och autism. Tack vare sin dotter 
startade hon tillsammans med en kollega verksamheten Sofies Gård, döpt efter dottern. Gården 
bedriver korttids, förlängd skolbarnomsorg samt daglig verksamhet. Personer med och utan funk-
tionsnedsättning finns på gården vilket gör att man integreras ”på riktigt”. Idag driver Elisabeth 
företaget FruKost där hon utbildar personal inom LSS verksamhet i kost och hälsofrågor.
Hon är utbildad pedagog, behandlingsassistent och kostrådgivare. Inom FUB vill hon jobba med 
utbildningsfrågor för personal inom LSS verksamheter främst inom kost och hälsa samt brottsof-
ferfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Anders Lago, FUB Södertälje/Nykvarn
Förbundsordförande för HSB. Före detta kommunpolitiker från Södertälje.
Pratat i Kongressen i USA. Anders har en bred erfarenhet från
styrelsearbete i ideella organisationer ex Stadsmissionen och Adoptionscentrum.
Anders är pappa till en son med funktionsnedsättning. Anders tycker det är
viktigt att bevara och utveckla stödet till personer med funktionsnedsättning.
Anders har goda kontakter inom politiken regionalt, och nationellt. Anders har
goda kontakter inom myndigheter, civilsamhället och näringsliv.

Elisabeth Langran, FUB Ovansiljan 
Elisabeth är utbildad jur.kand. Elisabeth har varit FUBs förbundsjurist. Hon har arbetat 
som ombudsman för länsförbundet i Stockholm. Sedan augusti 2017 driver hon ett 
vandrarhem tillsammans med sin man i Orsa kommun i Dalarna, Trunna vandrarhem 
och konferens. Elisabeth har skrivit artiklar i Heja Olika och andra artiklar i media 
inom LSS området. Elisabeth har varit moderator på Intradagarna. Elisabeth har en 
syster med flerfunktionshinder.
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Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
 
  
 

Presentation av nuvarande förbundsstyrelse

Thomas Jansson. Avgått under mandatperioden.
Ordförande med intresse av skolfrågor och rättvisefrågor. I förbundsstyrelsen sedan 2009 varav 
ordförande 6 år.Vald 2016 tom år 2019 posten måste väljas om.

Lillemor Holgersson
Förste vice ordförande. Vill motverka nedrustning av LSS, Lättläst/LL information.
Kunnig i god mans frågor. Intresserad av Inre Ringen och dess roll i FUB. Arbetar för delaktighet 
för personer med utvecklingsstörning. Invald i styrelsen i Funktionsrätt Sverige sedan 2018.
I förbundsstyrelsen sedan 2007. Mandatperiod slut. Står till förfogande för omval.

Jan-Åke Wendel
Andre vice ordförande. Intresserad av allas lika rätt i samhället, färdtjänst, föreningskunskap och 
ledarskap. I förbundsstyrelsen sedan 2013. Två år kvar av mandatperiod.

Gert Iwarsson
Ordinarie ledamot. Intresserad av LSS och ekonomifrågor. I förbundsstyrelsen sedan 2004. Två år 
kvar av mandatperiod.

Annelie Sylvén Troedsson
Ordinarie ledamot. Annelie är utbildad jurist och är intresserad av rättsfrågor och normalisering.  I 
förbundsstyrelsen sedan 2012. Två år kvar av mandatperiod.

Pentti Lamberg 
Ordinarie ledamot. Intresserad av handikappidrotten, utvecklingsstördas rättigheter, skyldigheter 
och LSS insatser. I förbundsstyrelsen sedan 2012. Avgår efter mandatperiodens slut. Nyval på 
posten.

Elisabeth Sandlund
Ordinarie. Elisabeth är engagerad i funktionsnedsattas rättigheter i samhället. Hon vill arbeta för 
att nå ut ännu bättre i samhället med information om funktionsnedsattas behov och rätt. Informa-
tionsfrågor. I förbundsstyrelsen sedan 2016. Vald 2016 tom år 2019 posten måste väljas om.

Monica Stjernsten 
Ordinarie. Monica har intresse för sjukvårdsfrågor, medlemsvärvning, barn och skola, frågor kring 
boende i gruppbostad och fritidsfrågor. I förbundsstyrelsen sedan 2015. Mandatperiod slut. Står till 
förfogande för omval.
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Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
 
  
 

Fortsättning presentation av nuvarande förbundsstyrelse

Stefan Römer 
Ordinarie. Intresserad av rättsfrågor, LSS frågor. 
I förbundsstyrelsen sedan 2015. Vald tom 2019 posten måste väljas om.
Avgår vid förbundsstämman.

Monika Gebart
Ersättare. Intresserad av att bevaka LSS. Ekonomin hos våra medlemmar, svårigheter för 
småbarnsföräldrar att få stöd och hjälp. Medlemsrådgivare och att kunna vara ett stöd för våra 
medlemmar med egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning.
I förbundsstyrelsen sedan 2017. 2 år kvar av mandatperioden. Vald 2017 tom 2020

Anna Hildingsson
Ersättare. Ordförande i Inre Ringen Sverige, intresserad av Inre Ringens arbete och funktionsned-
sattas rättigheter i samhället.
Mandatperiod slut. I förbundsstyrelsen sedan 2015. Står inte till förfogande för omval.
 
Therese Nilsson
Ersättare. Therese är ordförande i FUB Mellanskåne. Therese jobbar som personlig assistent till 
två personer en med flerfunktionshinder och en med svår autism. Therese har ett syskon som 
har flerfunktionsnedsättning. Therese brinner för dessa frågor och syskonfrågorna. Therese blev 
invald som ersättare i förbundsstyrelsen 2017. Mandatperiod slut, står till förfogande för omval.
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Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
 
  
 

Valberedningens arbete

Valberedningens arbete börjar efter stämman.
Valberedningens uppgift är att hitta lämpliga kandidater till förbundsstyrelse och till 
övriga förtroendeuppdrag.

Valberedningen är med på förbundsstyrelsemöten, läser protokoll och undersöker hur 
arbetet i FS går till, även hur arbetet mellan styrelsen och kansliet fungerar.
Valberedningen har tystnadsplikt. Det vi får reda på till exempel vid intervjuer stannar 
inom valberedningen. Därefter diskuterar vi vilka som kan vara lämpliga att föreslå till 
styrelsen och övriga uppdrag. 

När nomineringstiden gått ut 31 januari finns ingen möjlighet för medlemmar att 
nominera ytterligare kandidater. Valberedningen har möjlighet att nominera efter 
nomineringstiden fram till stämman. Valberedningen kan förlänga nomineringstiden 
för medlemmarna om det behovet finns.
Valberedningens förslag skickas ut tillsammans med handlingarna till stämman senast 
30 april.

I år har valberedningen pratat med samtliga kandidater om de olika förtroendeuppdrag  
och vilka som står till förfogande eller avböjer förtroendeuppdrag till de olika posterna i 
styrelsen.

Arbetet i år har varit intressant, svårt och tidskrävande på grund av olika anledningar.

Vi tackar för förtroendet och över möjligheten att få prata med alla intresserade och 
kunniga medlemmar.

När stämman fattat beslut är vårt uppdrag avslutat och den nya valberedningen tar vid.

Valberedningen för Riks FUB

Fredrik Berndtson
Lars Jalkevik 
Anneli Johansson
Lotta Larsdotter Karlsson
Alf Lundin
Anders Peterson
Isabel Wigforss
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2018 2020 2022 2024 2026 2028
Ordförande val val val val
vice ordförande val val val
ledamot (2:e vice tom 2020) val val val
ledamot val val val
ledamot val val val
ledamot val val val val
ledamot val val val
ledamot val val val
ledamot val val val
ersättare val val val val val val
ersättare val val val val val val
ersättare val val val val val

2020 är det året när mandatperioder har justerats enligt stämmans beslut 2018.

2018 kommer att bli övergångsval till och med valet 2020.

2018 2020 2022 2024 2026 2028
Revisor val val val val
Revisor val val val val
Revisor
Revisionsersättare val val val val val val

Valberedningen val val val val val val
4 st + 2 från Inre Ringen

Kommande mandatperioder och val till och med år 2030

Under förutsättning att stämman fattar beslut om FS förslag om stadgeändring av mandatperioder.

Valberedningen, hälft en väljs varannat år.

Revisorer och valberedningen

Hans-Göran vald till 2019. Lämnar över till ny revisor när revision 2018 lämnas.

 
 
Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen  
 
2:e vice ordförande, 3 år   Jan-Åke Wendel 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
2 Ordinarie ledamöter, 3 år  Annelie Sylvén Troedsson 

Gert Iwarsson 
 

Övriga nominerade   Jeanette Fridh  
 

Ersättare, 3 år Jeanette Fridh 
 
Övriga nominerade Ingen 
 
Fyllnadsval  
 
Ordinarie ledamot fyllnadsval 2 år  Stefan Römer  
(Marianne Hermansson avgått)   
 
Övriga nominerade Jeanette Fridh 
 Anna Hildingsson 

  
Beroende på utfall i val av ordinarie ledamot fyllnadsval av Ersättare 
fyllnadsval 2 år.  
 
Valberedningen kommer med ett förslag till stämman. Här har ni chans att  
nominera någon ni tycker skulle passa bra i styrelsens framtida arbete. 
Ring till Alf, Lotta eller Isabel om ni har förslag. 
Alf : 070-580 80 34,   Lotta: 073-981 80 66,   Isabel: 070-943 06 17 
  
Presentation av nya kandidater 
 
Jeanette Fridh 
Malmö FUB lokalförening: 
Jeanette är verksam i FUBs framtidsgrupp. Gruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att 
stärka FUB på alla nivåer. Jeanettes roll i framtidsgruppen är att jobba med kommunikation 
och marknadsföring. 
Jeanette är och har varit ordförande för Malmö FUB lokalförening i 7 år. Hon har varit 
medlem i FUB i ca 15 år. Jeanette har mångårig erfarenhet av ledarskap inom 
olika  branscher och arbetar i sina uppdrag mycket med förändringsarbete.  
Hon är diplomerad Förändringsledare och ACC coach. 
Jeanette deltar med stort engagemang i det hon tar sig an. 
Hennes stora frågor är mänskliga rättigheter och hon är ofta talare i olika sammanhang. 
 
  
 



Arvodesregler Förslag till förbundsstämman 20170520-20170521 
  
A/ Förbundsstyrelsens ordförande 
Förbundsordföranden arvoderas årligen med 3,5 prisbasbelopp.  
Inga andra arvoden eller semesterersättningar utgår. Arvodet är pensionsgrundande.  
 
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
Arvoderas årligen med 1,75 prisbasbelopp. 
Inga andra arvoden eller semesterersättningar utgår. Arvodet är pensionsgrundande. 
Arvodet är förenligt med uppdrag/arbetsuppgifter som beslutas av förbundsstyrelsen. 
 
B/ Rikssektionen Klippans styrelseordförande 
Klippans styrelseordförande arvoderas årligen med 1,0 prisbasbelopp. Inga andra arvoden 
eller semesterersättningar utgår. Arvodet är pensionsgrundande.  
Arvodet är valbart för att inte förlora andra inkomster. Ersättningar enligt C och 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, traktamentet och reseersättningar ersätts i de 
fall ordföranden väljer att inte ta ut arvode. 
 
C/ Ledamöter, ersättare och handledare i förbundsstyrelsen och rikssektionen 
Klippan, arbetsutskott, kommittéer, ALA, arbetsgrupper, förtroendevalda revisorer och 
ersättare samt övriga uppdrag beslutade av förbundsstämman/ förbundsstyrelsen/rikssektionen 
Klippan (exkl. A och B).  
Uppräknade förtroendeuppdrag arvoderas per sammanträdesdag med 1,5 % av 
prisbasbeloppet avrundat till närmast 10-talet kronor. Sammanträdesarvode utgår ej vid 
distanssammanträde som varar maximalt en timme. Sammanträdesarvode på 0,75 % av 
prisbasbeloppet utgår för distanssammanträden som varar mer än en timme. Handledare till 
rikssektionen Klippans styrelse erhåller en dags extra arvode inför möteshelg. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  
Förtroendeuppdrag enligt C/ berättigar till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Lönebortfall 
ska styrkas genom intyg eller lönespecifikation från arbetsgivare eller annan löngivare.  
 
Traktamenten och reseersättningar  
Samtliga förtroendeuppdrag berättigar till följande kostnadsersättningar:  
1/ Skattefria traktamenten används enligt Skatteverkets normer.  
2/ Skattefritt nattraktamente (vid privat logi) används enligt Skatteverkets normer.  
     Dock gäller för 1/ och 2/ att förbunds – resp. Klippanstyrelserna ej erhåller    
     traktamente vid så kallad helinackordering då Riksförbundet betalar hotellkostnad. 
3/ Ersättning för reseutlägg för billigast möjliga färdmedel vid varje enskilt  
     resetillfälle.  
     Skattefri milersättning används vid användande av egen bil enligt Skatteverkets    
     normer.  
4/ Utlandstraktamenten enligt Skatteverkets normer.  
 
D/Medlemsrådgivare och rättsombud 
Rättsombud/medlemsrådgivare erhåller ett årligt arvode på 10 % av prisbasbeloppet efter 
inlämnad årsredovisning. 
 

28

Arvodesregler, förslag till förbundsstämman 20180526-20180527



29

Fastställande av medlemsavgifter

Se separat häfte som heter 
“Förslag till ändringar av medlemsavgift och stadgar”.

                       


