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Nyheter och tips till FUB-rörelsen 

 

FUB:s förbundsstämma 19-21 maj 2017 

 

Var med och påverka genom att se till att er 

lokalförening och ert länsförbund skickar ombud till 

förbundsstämman. Dessutom blir det Forum FUB innan 

stämman med spännande program på fredag eftermiddag 

och lördag förmiddag.  

På FUB:s webbplats finns information om FUB:s 

förbundsstämma både i kalendern och på den här sidan: 

www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet 

/fubs-forbundsstamma-2017. Kallelsen och andra 

dokument finns och fler kommer! 

Anmälningsformulär finns i kalenderhändelsen: 

www.fub.se/anmälan-förbundsstämman-2017 

Viktiga datum:  

Lokalföreningar ska anmäla sitt ombud senast 17 mars. 

Länsförbunden ska anmäla sitt/sina ombud senast 17 

april. Anmäler ni två ombud från länsförbundet så ska 

minst ett av ombuden själv ha utvecklingsstörning. 

Kom också ihåg att ni ska ha årsmöte snart. Årsmötet  
  

FEBRUARI 2017 

Hej! 

Årets andra nyhetsbrev är 
späckat med intressanta och 
läsvärda nyheter 

”LSS-delen” fortsätter i varje 
nyhetsbrev under 2017. Läs 
där för att se vad som händer 
och för att få inspiration till 
egna aktiviteter för att stärka 
LSS.  

Ta chansen att göra din röst 
hörd och delta på LSS-dagen i 
Skövde 

I nyhetsbrevet finns en länk 
till information om hur 
årsrapporteringen ska skickas 
in. Stort tack på förhand för 
att du klickar på den och 
läser. 

Varma hälsningar 

Kia 

 

 Kia Mundebo 
verksamhetsutvecklare, 
Riksförbundet FUB 

 kia.mundebo@fub.se 

 08-508 866 27 

Januari och februari har varit 

två intens iva 

och aktiva månader. Bokslut 

har gjorts på ekonomin där vi 

kan konstatera et 

t positivt resultat vilket är 

http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fubs-forbundsstamma-2017
http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fubs-forbundsstamma-2017
http://www.fub.se/anmälan-förbundsstämman-2017
mailto:kia.mundebo@fub.se
mailto:kia.mundebo@fub.se


FUB:S INTERNA NYHETSBREV 

2 

ska hållas senast 10 mars för lokalföreningarna och senast 10 april för länsförbunden. 

För att räknas som ombud och ha rösträtt måste föreningen/länsförbundet ha skickat in 

föregående års årsredovisning till riksförbundet. 

Frågor om FUB:s förbundsstämma? Kontakta Pia Sandberg, pia.sandberg@fub.se eller 

08-50 88 66 41. 

 

Dags för den årliga rapporteringen till Riksförbundet!          

Den årliga rapporteringen är viktig både för att ni som lokalförening/länsförbund ska få 

rösträtt på stämman och för att Riksförbundet ska kunna söka statligt bidrag. 

Följande fyra dokument ska skickas in till Riksförbundet: 

1. Verksamhetsberättelse 

2. Ekonomisk redovisning 

3. Revisionsberättelse 

4. Årsmötesprotokoll 

Alla föreningar/länsförbund har fått information om den årliga rapporteringen per brev. 

Informationen finns också på webben, där står precis hur. vad och när ni ska skicka in.  

Länk till information om årlig rapportering 

 

Riks-Klippan blir Inre Ringen Sverige!  

Påminnelse: Riks-Klippan byter namn  

den 22 oktober 2017 till Inre Ringen Sverige.  

Information till Klippan-sektioner:  

Om ni också vill heta Inre Ringen, gör så här: Kalla er för ”Inre Ringen Orten”, till 

exempel ”Inre Ringen Västerås”. Välj inte ”Inre Västerås-ringen” eller något liknande 

som kan vara förvirrande.  

Använd inte Sverige i namnet. Det är bara riksorganisationen som heter Inre Ringen 

Sverige. 

 

 

 

 

 

http://www.fub.se/sites/www.fub.se/files/bilagor/information_om_arsredovisning_och_hur_den_ska_skickas_till_riksforbundet_ar_2017_0.pdf
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Käringsund Aquathlon Special  

 

Familjefest och en chans att ha kul och röra på sig för alla! 

Käringsund Triathlon ordnas i år 25.-26.8.2017 och är ett jippo i dagarna två i Eckerö på 

Åland. Fredagen inleds med lagstafett, medan lördagen är en riktig familjefest – en 

kombination av lekfullt deltagande för både stor och liten med knappt några regler 

(motionsklasser) och seriös tävling i olympisk- och halvdistans samt supersprint med 

internationella regler. Grundidén till tävlingen var från början, och är fortfarande, att det 

skall vara ett evenemang som passar alla! Både gammal och ung, både mera och mindre 

tränade ska kunna vara med och få uppleva den härliga samvaron triathlonsporten kan 

erbjuda.  

Käringsund Aguathlon Special är menad för barn och vuxna som har någon form av 

utvecklingsstörning eller specialbehov. I Aquathlon Special simmar (eller vadar) du 100m 

och springer (eller går) sedan 1km. Alla är vinnare och får medalj efter loppet. I 

anmälningsavgiften på 20€ ingår även bl.a. en t-shirt och pastaparty för den som är på 

plats redan på fredagkväll! 

Läs mer och anmäl dig på www.triathlon.ax 

 

 

Handikappförbunden blir Funktionsrätt Sverige  

Handikappförbunden byter namn till Funktionsrätt Sverige den 

18 maj 2017 – klicka för att läsa mer! 

 

 

Pengar att söka 

 

Hos Riksförbundet FUB kan privatpersoner söka pengar från några olika fonder. Läs mer 

på www.fub.se/fonder. Där finns också ansökningsblankett. Sista ansökningsdag är den 

31 mars 2017 för alla FUB:s fonder. 

Lokalföreningar inom FUB kan ansöka om pengar från Fritidsmedelsfonden. (Se också 

information på www.fub.se/fonder om Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias 

fond.) 

http://www.triathlon.ax/
http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Begreppet-funktionsratt/
http://www.hso.se/vi-ar-handikappforbunden/Begreppet-funktionsratt/
http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fonder
http://www.fub.se/om-fub/organisation/riksforbundet/fonder
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Slutkonferens för projektet Anpassad IT 

Projektet "Anpassad IT - vägen till digital delaktighet" avslutades med en heldag om vad 

som behövs för att öka den digitala delaktigheten för personer med måttlig 

utvecklingsstörning. Kort rapport från konferensen finns här.  

 

 

FUB Partille först med att skicka in årlig rapportering! 

 
Partille var inte bara först utan skickade också in sin dokumentation i ypperligt skick. 

Tummen upp för det! 
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning undertecknat av styrelsen 

Revisionsberättelse undertecknad av revisor 
Årsmötesprotokoll undertecknat av styrelsen 

Stort tack från oss på kansliet! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/avslutning-projektet-anpassad-it
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FUB i media 

Några av de gånger FUB varit med i media under den senaste månaden: 

Larmet: Personalen bestraffar funktionsnedsatta på boenden - en mycket tråkig berättelse 

om Andres som berättar att han blev slagen. 

– Många är oroliga över vem det är som jobbar för dagen, säger Thomas Jansson, FUB:s 

förbundsordförande. 

En trevligare sak är intervjun med en av FUB:s medlemsrådgivare, Christina Forsberg. 

Kjell Göran Hansson, ordförande för FUB Hässleholm, skriver en insändare om resor till 

daglig verksamhet och vill se konstruktivt tänkande. 

FUB Klippan-Åstorp engagerar sig för sportlov med många möjligheter... 

...och testade racerunning med springcyklar. 

FUB Jönköping fick 5000 kronor av Huskvarna Rumlaborg Rotaryklubb till 

länsdanserna och i Enköping var det lucian Erica Lindberg som såg till att FUB-

föreningen fick pengar, nästan 20 000 kronor.  

På minnesdagen för Förintelsens offer påminde vi om FUB:s debattartikel för två år sedan 

och nyhetsprogrammet på lätt svenska, Klartext, intervjuade FUB:s förbundsordförande 

Thomas Jansson.  

I Växjö riskerade/riskerar FUB:s länsdanser bli utan lokal. Läs om danserna i en äldre 

artikel med bilder från länsdanserna i Folkets hus Växjö. 

Jan-Åke Wendel (FUB Kristianstad och förbundsstyrelsen) intervjuades om sitt arbete för 

ett gott liv för alla. 

Tidningen Vasalöparen träffade FUB:s projekt Anpassad IT, när de var ute och åkte 

skidor. 

Vill du hålla koll på media om FUB och FUB:s frågor? Favoritmarkera dessa sidor: 

FUB omtalade eller citerade i media: www.fub.se/fub-i-media 

Insändare, debattartiklar, bloggar: www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor 

FUB:s frågor i media: www.fub.se/fubs-fragor-i-media 

Har du frågor eller tips? Hör gärna av dig till mig, Victoria Sjöström, 08-508 866 38 eller 

victoria.sjostrom@fub.se.  
 

  

http://www.expressen.se/kvallsposten/larmet-personalen-bestraffar-funktionsnedsatta-pa-boenden/
http://www.expressen.se/kvallsposten/larmet-personalen-bestraffar-funktionsnedsatta-pa-boenden/
http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/nu-tackas-christina-forsberg-for-sitt-jobb-for-utvecklingsstorda-tycker-inte-jag-ar-vard-det-har
http://www.nsk.se/2017/02/08/alla-kan-delta-om-vi-tanker-konstruktivt-konstruktiva/
http://www.nsk.se/2017/02/08/alla-kan-delta-om-vi-tanker-konstruktivt-konstruktiva/
http://bjuv.lokaltidningen.se/sportlov-med-maanga-m%C3%B6jligheter-/20170216/artikler/702189891/1479
http://lokaltidningen.se/full-rulle-med-racerunners-/20170207/artikler/170209775
http://www.jmini.se/nyheter/50535/dansgladje-nar-fub-far-stipendium-fran-huskvarna-rumlaborg-rotaryklubb
http://www.jmini.se/nyheter/50535/dansgladje-nar-fub-far-stipendium-fran-huskvarna-rumlaborg-rotaryklubb
http://eposten.se/nyheter/enkoping/enkopings-lucia-stodjer-foreningen-fub-unt4507133.aspx
http://eposten.se/nyheter/enkoping/enkopings-lucia-stodjer-foreningen-fub-unt4507133.aspx
http://www.dagen.se/debatt/forintelsen-borjade-med-funktionshindrade-barn-1.312896
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6617679
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=493&artikel=6617679
http://www.smp.se/vaxjo/deras-storsta-noje-tas-bort/
http://www.smp.se/vimmel/dansgolvet-fullt-av-akta-gladje/
http://www.smp.se/vimmel/dansgolvet-fullt-av-akta-gladje/
http://www.ystadsallehanda.se/familj/mojligheten-till-likvardigt-liv-galler-alla/
http://www.ystadsallehanda.se/familj/mojligheten-till-likvardigt-liv-galler-alla/
https://issuu.com/vasaloppetofficial/docs/vasaloparen_2017_1
https://issuu.com/vasaloppetofficial/docs/vasaloparen_2017_1
http://www.fub.se/fub-i-media
http://www.fub.se/debatt-om-fubs-fragor
http://www.fub.se/fubs-fragor-i-media
mailto:victoria.sjostrom@fub.se
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Information från förbundskansliets arbetsgrupp om LSS 

Eva Borgström, samordnare 

Tel: 08-508 866 31, e-post: eva.borgstrom@fub.se 

 

I den här LSS-delen av nyhetsbrevet vill vi informera om arbetet med LSS-utredningen, 

och även ge underlag och tips för intressepolitiskt påverkansarbete i lokalföreningar och 

länsförbund. Denna gång finns information om två nya ställningstaganden som ni kan 

använda. 

Läs också i Unik om arbetet för LSS – det finns har något i varje nummer! I Unik nr 

1/2017 finns bland annat en intervju med Pelle Kölhed Handikappförbundens expert i 

LSS-utredningen. 

 
LSS-dagar – mål att få 500 röster från hela landet 
 

Målsättningen med de workshops som anordnas i samband med FUB:s LSS-dagar under 

år 2017, är att samla in 500 röster från hela landet. 500 röster om vad olika LSS-insatser 

möjliggör. Men även om vad som behöver bli bättre för att människor med 

utvecklingsstörning, och deras anhöriga, ska kunna leva som andra. FUB- och Klippan 

medlemmarnas röster blir ett mycket viktigt underlag för FUB:s fortsatta intressepolitiska 

arbete. Klippan medlemmarna har en egen workshop. 

Den första LSS-dagen ägde rum i Stockholm den 28 januari. Då mötte 100 engagerade 

medlemmar upp. Läs mer om LSS-dagen i Stockholm här 

 

 

mailto:eva.borgstrom@fub.se
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/nyheter/lyckad-lss-dag-i-stockholm
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LSS-dag i Skövde 11 mars – anmäl dig nu!                 

Lördagen den 11 mars 2017, klockan 10:00-16:00, anordnar Riksförbundet FUB och FUB 

i Västra Götalands län en LSS-dag i Skövde. Studieförbundet Vuxenskolan är 

medarrangör. LSS-dagen äger rum på hotell Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, 

Skövde. 

Syftet med LSS-dagen är dels att informera medlemmarna om den pågående översynen av 

LSS och assistansersättningen, dels att inhämta erfarenheter och underlag från 

medlemmarna att vidarebefordra till utredarna.  

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan: vgregion@sv.se eller på telefonnummer 

0522-65 33 33. Sista anmälningsdag är fredag den 24 februari. ”Först till kvarn” 

gäller. LSS-dagen är avgiftsfri för medlemmar i FUB. Lunch och för- och 

eftermiddagskaffe ingår. Resor och eventuell övernattning ingår däremot inte. 

Programmet för LSS-dagen i Skövde finns under bilagor här: LSS-dag i Skövde 11 mars 

 

Ytterligare tre LSS-dagar till hösten  

På följande datum och orter: 

2 september: Umeå 

7 oktober: Östersund 

25 november: Malmö 

Frågor om LSS-dagarna? Kontakta Pia Sandberg, 

pia.sandberg@fub.se eller 08-50 88 66 41. 

 

Ställningstaganden till hjälp i det lokala påverkansarbetet 
 

Under 2017 pågår ett intensivt arbete i förbundsstyrelsen och på FUB:s kansli med 

anledning av den statliga LSS-utredningen. FUB har även ett mycket nära samarbete med 

Pelle Kölhed, Handikappförbundens representant i utredningens expertgrupp.  

FUB och Handikappförbunden kommer löpande ta ställning till de frågor som behandlas i 

LSS-utredningen. Dessa ställningstaganden, som även kommer att innehålla en utförlig 

analys, kan fungera som ett viktigt verktyg för lokalföreningar och länsförbund i det 

lokala och regionala påverkansarbetet. De publiceras på FUB:s webbplats under vinjetten 

”Stärk LSS – Stärk oss!”. Se avdelningen: Ställningstaganden. Hittills har utredningen 

aktualiserat huvudmannaskap i LSS samt ställt frågan om de centrala begreppen inom LSS 

behöver förtydligas, och i så fall på vilket sätt.   

 

mailto:vgregion@sv.se
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-skovde
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-umea
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-ostersund
http://www.fub.se/om-fub/aktuellt/kalender/lss-dag-i-malmo
http://www.fub.se/asikter/lss/stallningstaganden-om-lss
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Ställningstagandet vad gäller huvudmannaskapsfrågan i sammanfattning: 

 

Handikappförbunden och FUB tar inte ställning till huvudmannaskapsfrågan i nuläget, vad 

gäller personlig assistans och övriga LSS-insatser. Det måste bestämmas senare, utifrån de 

förändringar som kommer att göras vad gäller tillämpningen av LSS och utredningens 

övriga förslag.  

 

Ett ställningstagande vad gäller centrala begrepp inom LSS kommer att publiceras på 

torsdag, den 23 februari. Se länk ovan. 

 

Som centrala begrepp, de bärande principerna, i LSS räknas t.ex.: goda levnadsvillkor, 

möjlighet att leva som andra, delaktighet, självbestämmande, integritet och kontinuitet. 

Expertgruppen och referensgruppen, bestående av funktionshinderorganisationer bl.a. 

FUB som representeras av förbundsordförande Thomas Jansson, har att ta ställning till 

vilka fördelar och nackdelar det finns med att förtydliga respektive inte förtydliga centrala 

begrepp.                                                                                                            

 

 

LSS-frågorna i media – våra berättelser   

Påminnelse!  

Vill någon i er förening berätta om hur LSS fungerar eller inte fungerar? 

För att vi ska kunna sätta tryck på LSS-frågan behöver vi få ut vårt budskap i media. Och 

för att det ska bli levande för journalister och läsare/tittare/lyssnare behöver vi 

berättelserna – vanliga människor som berättar om sin vardag med LSS.  

Vi behöver få med både det positiva och negativa. Alltså berätta vad insatsen möjliggör, 

men även vad det innebär för den som inte får behålla insatsen. Att Kalle får ledsagning 

till scoutmötet, men inte Lisa som också är med i scouterna och går i samma 

gymnasiesärskoleklass som Kalle, till exempel.  

Det går att vara anonym om man medverkar i media. Det kan också komma möten och 

samtal i andra sammanhang då detta behövs.  

Intresserade kan gärna höra av sig till FUB:s kommunikatör Victoria Sjöström, 

victoria.sjostrom@fub.se. Hjälp oss att sprida denna efterlysning!  

Lokalpress 

Eller… så använder ni era berättelser i era egna kontakter med lokala medier. Genom 

lokalpressen finns stora möjligheter att ta upp dessa viktiga frågor. Vi kommer återkomma 

med tips om hur lokalföreningarna kan kontakta lokala media, som exempelvis hur man 

kan komplettera den personliga berättelsen med fakta om LSS och uttalanden från FUB. 

 

 

mailto:victoria.sjostrom@fub.se
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Stärk LSS – Stärk oss! Om LSS på FUB:s webbplats 

På www.fub.se/LSS och undersidorna (se i vänstermenyn) samlar vi vad FUB och 

Klippan tycker om LSS och vad vi gör för att stärka LSS. 

Det kommer att bli fler sidor och mer information allteftersom LSS-dagarna genomförs, 

arbetet fortsätter i de olika arbetsgrupperna och kontakterna med LSS-utredningen 

utvecklas.  

Så lägg in www.fub.se/LSS som en favorit och återkom för att få veta vad som händer! 

 

Debattartikel i ETC- sprid gärna!                       

Nästa helg kommer en debattartikel av FUB i tidningen ETC. Håll utkik efter den på 

www.etc.se, på FUB:s Facebooksida eller Twitterkonto eller www.fub.se – diskutera den 

och sprid den i dina egna nätverk.  

 

 

Kontakta LSS-utredningen!                                      

Handikappförbundens expert i LSS-utredningen, Pelle Kölhed, som var med på FUB:s 

LSS-dag i Stockholm och även kommer till Skövde den 11 mars, uppmanade alla FUB:are 

att själva kontakta LSS-utredningen med sina synpunkter och frågor. Mejla 

S.LSS@regeringskansliet.se! 

 

 

 

  

http://www.fub.se/LSS
http://www.fub.se/LSS
http://www.etc.se/
http://www.fub.se/
mailto:S.LSS@regeringskansliet.se
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Hälsning från kansliet/kanslichefen 

Januari och februari har varit två intensiva och aktiva månader. 

Bokslut har gjorts på ekonomin där vi kan konstatera ett positivt 

resultat vilket är mycket glädjande. Vårt riktade arbete kring LSS 

fortsätter där ett intensivt arbete pågår.  

I slutet av januari hölls den första LSS-dagen Stärk LSS – Stärk oss i 

Stockholm. Över hundra personer var på plats för att göra sin röst 

hörd och för att ge oss material i vårt viktiga arbete med den pågående 

utredningen av LSS. Era röster är viktiga för oss i det fortsatta arbetet att påverka 

utredningen och det kommer ge oss bra material för att stärka LSS. 

Den 11 mars är det Skövde som står på tur. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla 

sig för att vara delaktig och att göra just din röst hörd i vårt gemensamma arbete in att 

stärka LSS.  

Din röst är viktig för oss! 

I nyhetsbrevet finns mer information om det pågående arbetet och mer material finns på 

webbplatsen. 

Planeringen för förbundsstämman pågår för fullt. I dagarna kommer inbjudan att gå ut 

och anmälan är nu öppen. Den finns på FUBs webbplats.  

Hoppas att jag får träffa många av er på stämman den 19-21 maj på Vann Spa i Brastad 

norr om Uddevalla. Även här kommer vi att diskutera LSS. Så, ta chansen att vara med 

och ge oss din röst! 

Jag vill också passa på att skicka med en påminnelse till er alla att skicka in era 

årsmöteshandlingar till oss. I nyhetsbrevet finns mer information på vad det är vi 

behöver få in från alla lokal och länsförbund. 

Stort tack på förhand till alla er som nu kommer anstränga sig extra för att skicka in 

materialet till oss. 

Rekryteringen av ny ombudsman pågår och vi har några bra kandidater som vi både har 

intervjuat och kommer att intervjua. Min förhoppning är att till nästa månadsbrev kunna 

presentera vår nya ombudsman.  

Nu önskar jag er alla en härlig start på våren! 

 

Vänliga hälsningar 

Maria Sundström, kanslichef, Riksförbundet FUBs kansli 

08-508 866 48, maria.sundström@fub.se 
 
 

 
Riksförbundet FUB  

Box 1181, 171 23 Solna fub@fub.se eller 08-508 866 00 

 

mailto:maria.sundström@fub.se

