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Välkomna på FUB:s digitala extrastämma!

På grund av coronapandemin beslutades att 
FUB:s förbundsstämma delas upp i två. 
På den digitala extrastämman tar ombuden beslut om motionerna, 
stadgemotion, val av förbundsstyrelse och valberedning. 
Forum FUB skjuts fram tills vi kan ses på en fysisk stämma. 
Vi håller tummarna att det blir av våren 2022.

Vi kommer att använda två olika program: 
Microsoft Teams för ljud och bild och för att begära ordet. 
VoteIT för diskussion och röstning.
Vi har också hjälp av ett företag som är vana att hålla stora digitala möten.

Använd en dator med en mikrofon, hörlurar och kamera vid den digitala stämman. 
I VoteIT läggs handlingarna ut en vecka innan stämman. 
Där kan ni lämna yrkanden i förväg och hålla diskussioner inför stämman. 
Vi har många motioner att gå igenom. 
Därför vill vi att ni använder er av VoteIT och går igenom handlingarna innan mötet.
Vi skickar all information om hur ni använder Teams och VoteIT till era mejladresser.
Ni som skapade ett konto hos VoteIT förra stämman kan använda den inloggningen 
så länge ni anmält er med samma mejladress.

Vi startar klockan 10.00 lördagen den 8 maj. 
Logga gärna in i god tid innan.
För att få ett så smidigt möte som möjligt vill vi att 
ni testar programmen innan så att ni vet hur allting fungerar.
Ta gärna hjälp av någon om ni inte får det att fungera.

Vi ses digitalt på stämman!

Riksförbundet FUB
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FUB:s förbundsstämma 8 maj 2021 
Ombudsförteckning 

 
 

 
 
Röstkort   Ombud  Lokalförening/           Handledare                  
nr    länsförbund 
  
 
 Stockholms län 
1 Flygare Wallén Eva      Stockholm   
2 Johansson Jörgen                  Södra Roslagen  
3 Lindgren Ulrika Sollentuna-Väsby 
4 Prestor Susanna Norrtälje 
  
 Uppsala län 
5 Bernet Catarina   Uppsala 
6 Bromée Yvonne   Enköping 
7 Danielsson Jessica    Norduppland  
  
 Gotlands län 
8 Svensson Jan                Gotlands län 
 
 Södermanlands län 
9 Clasborn Kjell Katrineholm, Flen och Vingåker  
10 Jansson Göran Eskilstuna 
11 Nordström Bo Södra Sörmland 
12 Olofsdotter Nilsson Ing-Marie Södermanlands län 
13 Pettersson Jan Södermanlands län 
  
 Gävleborgs län 
14 Eriksson Karin   Hudiksvall-Nordanstig 
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 Östergötlands län 
15  Andersson Monika  Söderköping 
16 Ingvarsson Sofie   Östergötlands län 
17 Jomni Kristina   Östergötlands län 
18 Larsson Maria   Mjölby 
19 Nilsson Berit   Norrköping 
20 Sondelius Peter   Linköping 
 
 Jönköpings län 
21 Haraldsson Lena    Vaggeryd 
22 Laurentz Matz    Jönköpings län 
              
 Kronobergs län 
23 Björn Kennerth    Växjö 
24 Holmberg Jonas    Kronobergs län           Gunilla Johannisson 
25 Sköldberg Lucas    Kronobergs län               Pernilla Nätbring 
  
 Kalmar län 
26 Blomgren Hans   Kalmarbygden 
27 Karlsson Malin   Oskarshamn 
28 Stridsberg Göran   Kalmar län 
 
 Blekinge län 
29 Gotthardsson Tomas      Östra Blekinge 
 
 Skåne län 
30 Fridh Jeanette       Malmö 
31 Hagberg Åsa       Båstad 
32 Johansson Gerd       Lund 
33 Landin Lena       Klippan-Åstorp 
34 Petersson Markus   Skåne län             Anitra Ikonen 
35 Ragnarsson Ulf       Skåne län 
36 Sahlin Ulla   Kristianstad 
37 Söderlund Charlotte  Bromölla-Sölvesborg 
 
 Hallands län 
38 Borgström Karin   Hallands län 
39 Baumgarten Eivor   Laholm 
40 Engebrethsen Willy  Falkenberg 
41 Karlsson Gunilla Hallands län               Monica Carlsson 
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 Västra Götalands län 
42 Andersson Lars-Åke  Töreboda 
43 Arvidsson Lis-Britt  Mark 
44 Berndtsson Fredrik  Västra Götalands län 
45 Hamnelid Lennart   Ale            
46 Johansson Elaine   Västra Götalands län 
47 Johansson Sabina   Borås 
48 Marín Erica   Göteborg 
49 Olsson Marina   Lysekil 
50 Svensson AnnaCarin  Ulricehamn 
51 Trygg Gunnel   Kungälv 
52 Överås May-Louise  Härryda 
 
 Värmlands Län 
53 Abrahamsson Rose-Marie       Karlstad med omnejd 
54 Grundel Hansen Linda            Värmlands län 
55 Redman Markus         Värmland län 
 
 Örebro Län 
56 Fremling Carin   Örebro län 
57 Wiklund Margareta  Örebro 
   
 Västmanlands län 
58 Hallner Margareta    Västmanlands län 
59 Svensson Sara    Västmanlands län 
60 Wengelin Mia    Västerås 
 
 Dalarnas län 
61 Andersson Lena        Falun  
62 Boson Katarina        Västerdalarna 
63 Bond Anders        Hedemora-Säter 
64 Hjorth Sune        Nedansiljan 
65 Seter Astrid        Dalarnas län  
66 Wass Lillemor        Ovansiljan 
67 Öberg Thord        Borlänge 
   
 Jämtlands län 
68 Danvind Åsa   Östersund 
69 Rhodin Birgitta   Jämtlands län 
  
 Västerbottens län   
70 Seidel Fredrik   Robertsfors  
                              
 Norrbottens län 
71 Asplund Marie    Piteå 
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 Observatörer  
 Boman Curt  Falun 
 Caudwell Inger  Mark 
 Devapura Rochenth Västmanlands län              
 Holgersson Lillemor Västra Götaland 
 Holtstrand Göran  Borås 
 Hovenberg Maria  Oskarshamn 
 Larsson Katarina  Malmö 
 Lorimer Nita  Lund 
 Lyngbäck Bengt  Stockholm 
 Malmberg Bo  Malmö 
 Nyvaller Kjell  Alingsås Herrljunga Vårgårda 
 Persson Jeanette  Lund 
 Renberg Ingrid  Luleå 
 Renlund Lena  Umeå 
 Rosengren Irene  Kristianstad 
 Svedberg Mikael  Sundsvall-Timrå      Michel Gonzalez-Velles 
 Vesterlund Elin  Sundsvall-Timrå 
 Wappsell Therese  Uppsala/Knivsta 
 Åstrand Klas  Södra Sörmland 
  
 Förbundsstyrelsen 
 Ekberg Krister  Styrelseledamot                 Eva Stjernholm
 Gebart Monika  Styrelseledamot 
 Ingvarsson Elisabeth  Styrelseledamot 
 Iwarsson Gert  Styrelseledamot 
 Lago Anders   1:e vice ordförande 
 Nilsson Therese   Styrelseledmot 
 Sandlund Elisabeth   Styrelseledamot 
 Stjernsten Monica   Styrelseledamot 
 Strand Harald   Ordförande 
 Wendel Jan-Åke   2:e vice ordförande 
  
 Valberedningen 
 Berndtsson Fredrik (deltar också som ombud)                                       
 Dacke Torbjörn 
 Jalkevik Lars 
 Larsdotter Karlsson Lotta  
 Peterson Anders 
 Wigforss Isabel 
  
 Övriga deltagare 
 Tegnér Kerstin   Lekmannarevisor 
 Samt några från Riksförbundet FUB:s kansli och presidiet 
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Förslag till förbundsstämmans arbetsformer 2021

Inledning

Förbundsstämman 2021 äger rum den 8 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 - tas upp på extrastämman
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 undantagsfall 
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 tankegångarna i motionen.
Motionerna kommer inte föredras muntligt vid förbundsstämman.

1.2  Uttalande från stämman
Vid val av förbundsstämmans presidium väljs också normalt ett redaktionsutskott, som tar fram 
förslag till uttalanden. Detta kommer dock bli svårt på den digitala stämman. Något redaktion-
sutskottet kommer därför inte att väljas. Förbundsstyrelsen kommer istället förbereda förslag till 
ett eller fl era uttalande, som kan antas eller avslås av förbundsstämman. Förbundsstämman ges 
således inte möjlighet att ändra i de föreslagna formuleringarna.

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 ansvarar för att stämman fattar beslut i samtliga 
ärenden innan stämman avslutas. 

2.2 Förhandlingar
Förhandlingarna leds av den valda stämmoordföranden. Förhandlingarna är öppna, men man 
behöver anmäla sig. Stämman kan dock besluta om sluten förhandling. I denna får endast stäm-
moombud, styrelse, revisorer samt berörda funktionärer delta.
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Ombud bör närvara vid förhandlingarna. Vid behov står det givetvis ombud fritt att lämna 
mötet. Ombud kan också ansöka om permission från stämman. Notering om permission 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. Fullmaktsgivaren kan ge 
fullmäktigen befogenhet att avlägga röst samt på andra sätt företräda fullmaktsgivaren vid 
stämman. Fullmakten får även innehålla särskilda instruktioner till fullmäktigen. Det är inte 
möjligt att utfärda en fullmakt innan stämman påbörjats. En utfärdad fullmakt ska godkännas av 
stämman innan den blir gällande. Fullmakten mejlas skyndsamt till fub@fub.se och ombudet begär 
ordningsfråga.

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 fi nns i stämmohandlingarna. 
Enskilda ombud kan yrka bifall eller avslag till styrelsens förslag och till motionerna samt till egna 
förslag och tilläggsförslag. Nytillkomna yrkanden skall lämnas skrift ligt 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 i VoteIT. Den som är ombud för annan säger både sitt eget namn och vem man 
företräder. De som begär ordet noteras på en talarlista. 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 ordföranden 
uppmärksammar talaren då 30 sek. återstår. Glöm inte bort att du kan avstå från ordet när det blir 
din tur. 

2.5 Streck i debatten
Ordföranden för stämman kan lägga förslag om streck i debatten, som stämman i sådana fall ska ta 
ställning till och fatta beslut om.

Den aktuella talarlistan kompletteras med dem som vill yttra sig. Däreft er får talarna ordet i tur 
och ordning tills listan är genomgången. Föredraganden äger alltid rätt att avsluta debatten. 
Däreft er 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 via 
chatten i videoverktyget. 
Presidiet avgör när detta kan ske. Normalt sker det strax före avbrott i förhandlingarna eller direkt 
eft er 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 förfarande 
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 ordföranden 
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 presidiets 
ordförande begära rösträkning/votering. Detta sker genom namnupprop eller handuppräckning.  
Den som är ombud för annan ansvarar för att fullmaktgivarens röst kommer till stämmans 
kännedom. Sedan omröstningen förklarats avslutad räknas rösterna i VoteIT.

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

3.5 Protokoll
Ett justerat protokoll kommer att skickas ut till ombud, länsförbund och lokalföreningar senast 30 
september 2021.
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID FÖRBUNDSSTÄMMA
8 maj 2021

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 VoteIT-sekreterare på förbundsstämman

 d) Val av två sekreterare på förbundsstämman

 e) Val av tre protokolljusterare

 f) Val av fyra rösträknare

6. Val 

 a) Val av ordförande för en tid av 3 år

 b) Val av fyra ordinarie ledamöter för en tid av 3 år

 c) Val av tre ersättare för en tid av 1 år

 d) Eventuellt fyllnadsval  

e) Val av valberedning

7.  Förslag till stadgeändringar

8.  Uppföljning av motioner från Förbundsstämman 2018. 

9. Motionsbehandling

10. Inre Ringens riksstämma

11. Nästa ordinarie förbundsstämma

12. Stämmoförhandlingarna avslutas
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Förslag till presidium 2021

Ordförande:    Charles Metzmaa, från Styrelsepost

Vice ordförande:   Elisabeth Sandlund, FUB:s förbundsstyrelse

VoteIT sekreterare:   Alexander Hallberg,  från Styrelsepost   

Sekreterare:    Nina Alander, kansliet
Sekreterare:    Attila Fabian, kansliet

Protokolljusterare, 3 st:  Föreslås på stämman

Rösträknare, 4 st:   Föreslås på stämman



Valberedningens arbete.

Valberedningens arbete börjar eft er 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 Förbundsstyrelsen , Inre Ringen Sveriges 
styrelse och kansliet fungerar.
Valberedningen har tystnadsplikt. Det vi får reda på till exempel vid intervjuer stannar 
inom valberedningen. Däreft er diskuterar vi vilka som kan vara lämpliga att föreslå till 
styrelsen och övriga uppdrag. 

Valberedningen har i sitt arbete bland nomineringar i första hand försökt hitta personer 
med de kompetenser och erfarenheter vi tror FUB behöver för dagens och 
morgondagens utmaningar. Vi har genomfört en eller fl era intervjuer med nuvarande 
styrelseledamöter angående styrelsens arbete. Vi har läst skrift liga beskrivningar av 
föreslagna nya styrelseledamöter, och genomfört telefonintervjuer med de personerna. 

I vårt förslag har vi försökt att tillmötesgå de önskemål om kontinuitet i styrelsearbetet 
och att hitta nya representanter. Generellt är vår tro att nya personer lämpligen gör en 
första mandatperiod som ersättare innan de föreslås som ordinarie ledamöter. Vi har 
också i vårt förslag försökt att hitta personer som fi nns i hela Sverige. Vi har så långt det 
varit möjligt blandat kön och ålder i vårt förslag eft er de nomineringar som vi har fått. 
I första hand har kompetens och intresse för olika specialområden som FUB har behov 
av varit vägledare.

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
Torbjörn Dacke
Lars Jalkevik 
Lotta Larsdotter Karlsson
Anders Peterson
Isabel Wigforss

14
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Harald Strand, FUB Botkyrka-Salem
Ordförande
LSS skolan, LSS och hur det ska fungera efter lagstiftningen.
Harald har en son med funktionsnedsättning.
Invald i styrelsen 2018. 
Mandatperiod slut, står inte till förfogande för nominering. Nyval på posten.

Anders Lago, FUB Södertälje/Nykvarn
Förste Vice ordförande.
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 Adoptionscen-
trum. Anders är pappa till en son med funktionsnedsättning. Anders tycker 
det är viktigt att bevara och utveckla stödet till personer med funktionsned-
sättning. Anders har goda kontakter inom politiken regionalt, och nationellt. 
Anders har goda kontakter inom myndigheter, civilsamhället och näringsliv.
I förbundsstyrelsen sedan 2018.

Jan-Åke Wendel, Sydsverige/Skåne
Andre vice ordförande. 
Intresserad av allas lika rätt i samhället, färdtjänst, föreningskunskap och 
ledarskap. Har haft ett nära samarbete med kansliet kring arbetsmiljön och 
fortsatt arbete framåt.
I förbundsstyrelsen sedan 2013. Står till förfogande för omval.

Elisabeth Ingvarsson, styrelseledamot i FUB Söderköping samt 
ordförande för Länsförbundet Östergötland. 
Ledamot. Elisabeth är förälder till en vuxen dotter med utvecklingsstörn-
ing och autism. Tack vare sin dotter startade hon tillsammans med en kol-
lega verksamheten Sofi es Gård, döpt efter dottern. Gården bedriver korttids, 
förlängd skolbarnomsorg samt daglig verksamhet. Personer med och utan 
funktionsnedsättning fi nns 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, behandlingsas-
sistent 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.
I förbundsstyrelsen sedan 2018. Står till förfogande för omval.

Gert Iwarsson, Ordförande i  FUB Jönköpings län och FUB Nässjö
Ledamot. Intresserad av LSS och ekonomifrågor. De ekonomiska 
redovisningarna för styrelsen har Gert stått för. Har ekonomisk kunskap om 
både företag och placeringar av medel för föreningen och hur medlen kan 
och får användas.
I förbundsstyrelsen sedan 2004. Står till förfogande för omval.

Presentation av nuvarande förbundsstyrelse:
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Fortsättning presentation av nuvarande förbundsstyrelse:

Annelie Sylvén Troedsson, FUB Lund med omnejd
Ledamot. Annelie är utbildad jurist och är intresserad av rättsfrågor och 
normalisering. I förbundsstyrelsen sedan 2012. Avgår efter mandatperioden. 
Nyval på posten.

Elisabeth Sandlund FUB Stockholms län
Ledamot. 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. Informationsfrågor. 
I förbundsstyrelsen sedan 2016. 1 år kvar av mandatperioden.

Monica Stjernsten, FUB Västernorrlands län
Ledamot. Monica har intresse för sjukvårdsfrågor, medlemsvärvning, barn 
och skola, frågor kring boende i gruppbostad och fritidsfrågor. 
I förbundsstyrelsen sedan 2015. 
1 år kvar av mandatperioden.

Therese Nilsson, ordförande i FUB Mellanskåne
Ledamot. Therese är ordförande i FUB Mellanskåne. Therese jobbar som 
personlig assistent till två personer, en med fl erfunktionshinder och en med 
svår autism. Therese har ett syskon som har fl erfunktionsnedsättning. 
Therese brinner för dessa frågor och syskonfrågorna. Therese blev invald 
som ersättare i förbundsstyrelsen 2017. 1 år kvar av mandatperioden

Monika Gebart, FUB Vilhelmina
Ersättare. Intresserad av att bevaka LSS. Ekonomin hos våra medlemmar, 
svårigheter för småbarnsföräldrar och syskon att få stöd och hjälp. 
Medlemsrådgivare och att kunna vara ett stöd för våra medlemmar med egen 
erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning. 
FUBs arbetsgrupp för fl erfunktionsnedsättning
I förbundsstyrelsen sedan 2017. Mandatperiod slut. Står till förfogande för 
omval.

Krister Ekberg, FUB Stockholm
Ersättare. 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 fl esta frågor som rör FUB:s 
medlemmar, ekonomifrågor, digitalisering och sociala medier. 
Krister är gift, bor på LSS boende och jobbar på daglig verksamhet. 
I förbundsstyrelsen sedan 2018. Står till förfogande för omval.

Elisabeth Langran
Ersättare, avsagt sig uppdraget. 



Valberedningens förslag till ledamöter i Förbundsstyrelsen 
Mandatperioderna är justerade i detta utskick för extra digitala stämman 2021. 
Efter denna stämma fortsätter stämmoåren som tidigare det vill säga 2022, 2024 och så vidare.

Ordförande för en tid av 3 år  Förslag  Anders Lago

Övriga nominerade     Jan- Åke Wendel, tackat nej
       Emma Henriksson, tackat nej

Fyllnadsval 1:e vice ordförande för en tid av 1 år 
     Förslag  Jan–Åke Wendel

Övriga nominerade     Elisabeth Ingvarsson
                         

Ledamot för en tid av 3 år Förslag Elisabeth Ingvarsson 

Ledamot för en tid av 3 år Förslag Krister Ekberg 

Ledamot för en tid av 3 år Förslag Monica Gebart

Ledamot för en tid av 3 år         Förslag Gert Iwarsson

Övriga nominerade     Jan-Åke Wendel 
       Ing-Mari Olofsdotter -Nilsson
       Lars Jalkevik 
       Linda Hansen Grundell 
       Jeanette Persson 
       Anna Åberg
  
Ersättare för en tid av 1 år Förslag Ing-Mari Olofsdotter-Nilsson

Ersättare för en tid av 1 år  Förslag Lars Jalkevik

Ersättare för en tid av 1 år Förslag Jeanette Persson

Övriga nominerade     Krister Ekberg  
       Monica Gebart  
       Sara Sjöberg 
       Laila Persson 
       Elisabeth Ingvarsson 
       

Ledamöter i FS som kvarstår   Anders Lago vice ordf.
tom 2022      Monica Stjernsten
       Therese Nilsson
       Elisabeth Sandlund
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Linda Hansen Grundell, FUB Västra Värmland och FUB Arvika
Skolfrågor.
Aktiv i politiken i hemkommunen. FUB:s skolkommitté. 
Allas lika rätt och värde.
Väl insatt i hur politiken fungerar.

Lars Jalkevik, FUB Falun och FUB Dalarna 
Tidigare rättsombud. 
Pensionär, fd försäkringstjänsteman. Civilekonomexamen -73
Intressepolitiska frågor och ekonomifrågor för förbundet.
Har en 40 årig dotter som har utvecklingsstörning. Förbundets valberedning 
2017-2020. Lars har lång erfarenhet inom FUB rörelsen.

Ing-Mari Olofsdotter Nilsson, FUB Stockholm och FUB Eskilstuna.
Har sina rötter i Sundsvall.  FUB:s arbetsgrupp för fl erfunktionsnedsättning. 
Har varit yrkessverksam med journalistik, kommunikation, ledarskap och 
organisationsutveckling. Har varit kommunikationschef på Utbildningsradion, 
Riksrevisionen och Svenska kyrkan. Viktiga frågor är stödet till lokalförenin-
garnas arbete och ökad kunskap om livsvillkoren för personer med 
fl erfunktionsnedsättning och att FUB fortsätter att driva ett effektivt och 
samordnat intressepolitiskt arbete. 
Ska vara moderator på Forum FUB den 8 maj. 

Jeanette Persson, FUB Lund
Driver eget företag som heter SPRÅKOM- språkutveckling och kommunika-
tion. Utbildad handledare, mentor och utbildare i Karlstadmodellen. Fil kand i 
specialpedagogik och studerar handikappvetenskap. Har ett stort intresse för 
rätten till ett språk och rätten till en kommunikation. Allas rätt till utbildning, en 
utbildning som skall vara av klass oavsett skolform.
FUBs kommitté för skola och utbildning. 
Har en dotter med funktionsnedsättning född 2001.

Laila Persson, FUB Kungälv
Handläggare och personlig assistent.
Intresse för skolfrågor och bevaka rättigheter för personer med
fl erfunktionsnedsättning med tonvikt på autism och utvecklingsstörning. 
Ledamot i Kungälv FUB, FUB Kungälvs LSS- arbetsgrupp. Fritidspolitiker i 
lokalt parti. Kommunfullmäktige och sociala myndighetsnämnden. God man. 
Han en son med autism och utvecklingsstörning.

Sara Sjöberg FUB Östersund
Resurspedagog. Intressefrågor är skola och utbildning. Allas lika rätt till språk 
och kommunikation. Vill nå ut till nyblivna föräldrar.
Har 2 egna barn och en syster med Downs syndrom.
Förra valberedningen för förbundsstyrelen.
FUBs skolkommitté.

Presentation av personer som är nominerade till olika uppdrag:



Val av valberedning

Tre personer ska väljas in i FUB:s valberedning.

Valberedningen föreslår:

Margareta Hallner, Västerås

Bengt Lyngbäck, Stockholm

Den tredje personen föreslår stämman.
Ni lämnar in förslagen som yrkanden i VoteIT.
VoteIT öppnar veckan innan extrastämman.

Lättast är att föreslå sig själv.
Om ni föreslår någon annan måste personen vara tillfrågad först.

Sista dag att föreslå någon är på torsdagen den 6 maj.
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2018 2021 2022 2024 2026 2028
Ordförande val val val val
vice ordförande val val val
ledamot 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

Valen i fas. Enligt stämmobeslut 2018.
2018 kommer att bli övergångsval till och med valet 2020.

2018 2021 2022 2024 2026 2028
Revisor val val val
Revisor val val val

Revisionsersättare val val val

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

Kommande mandatperioder och val till och med år 2028

Valberedningen, hälften väljs varannat år.

Revisorer och valberedningen

E� ersom Inre Ringen inte kunnat hålla sin riksstämma pga pandemin 
hålls deras val av valberedning 2022.
Anders Peterson och Fredrik Berndtson från Inre Ringen sitter kvar fram tills dess.
Om någon av dem inte vill fortsätta blir dennes plats vakant.
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