
 
 

Riksförbundet FUB bjuder in till 
Länsträffen 

 
Datum: Onsdag 17 november 2021, klockan 13:00 – 17:00 
Plats: Digitalt (anslutning via Microsoft Teams-länk) 

 
Om ni har frågor kring dagen mejla gärna Attila Fabian: attila.fabian@fub.se, eller ring: 070 035 88 90. 

 
 

Program 

Pass 1 
13:00 – 13:05 Välkomna 

Attila Fabian, föreningsutvecklare 
Rebecka Hartshorne, föreningsutvecklare och kommunikatör 

 
13:05 – 14:05   1956-klubben 

– Ett enkelt sätt att fixa sponsorer till din förening 
Jan-Åke Wendel, 1:e vice ordförande i FUB:s förbundsstyrelse och aktiv med att 
värva företag till 1956-klubben 
Pia Sandberg, konferensadministration/projektledare och arbetar med 1956-
klubben på förbundskansliet 

 
 
Pass 2 
14:15 – 14:45  Mitt vuxenliv – Livskunskap 

 – Vad är aktuellt i arvfondsprojektet? 
 Ewa-Maj Rasmusson Säter, projektledare 
 Rose-Marie Berglund, pedagogiskt sakkunnig 
 Anneli Utas, kommunikatör/koordinator 

 
14:50 – 15:20  Ung i FUB 

 – Vad är aktuellt i ungdomsnätverket? 
 Marcus Nilsson, projektmedarbetare 
 Therese Wappsell, deltagare och samtalsledare i Uppsalagruppen 

 
 
Pass 3 
15:30 – 16:30   Så utvecklar vi FUB tillsammans 

Anders Lago, förbundsordförande 

 
16:35 – 17:00 Avslutning och sammanfattning av eftermiddagen 

Attila Fabian, föreningsutvecklare 
Rebecka Hartshorne, föreningsutvecklare och kommunikatör 
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Praktisk information 

Avgift och omkostnad 
Länsträffen är helt kostnadsfri och Riksförbundet FUB står inte för några omkostnader. 

 
Anmälan 
Du kan anmäla dig fram till tisdag den 16 november, det vill säga fram till dagen innan Länsträffen. 
Anmälan skickas till: attila.fabian@fub.se. 

 
Uppkoppling 
Varje deltagare kommer att få en Microsoft Teams-länk, via mejl, i god tid före Länsträffen. Genom ett 
enkelt knapptryck på länken kommer man att kunna koppla upp sig till träffen. 

 
Endast styrelsemedlemmar i länsförbund 
Länsträffen är endast till för styrelsemedlemmar inom något av FUB:s länsförbund. Samtliga 
styrelsemedlemmar i ett länsförbund har med andra ord möjlighet att anmäla sig till träffen, eftersom 
att träffen anordnas digitalt. 

 
Frågor under Länsträffen 
Deltagare kommer att kunna ställa frågor under dagen. 
 
Tankar och idéer från Länsträffen 
Under dagen kommer vi att anteckna för fullt. Detta material kommer sedan att tas med i 
Riksförbundet FUB:s fortsatta arbete. För att underlätta vårt antecknande uppmuntrar vi er att 
använda chattfunktionen i Microsoft Teams alternativt att skicka in era tankar och idéer via mejl till: 
attila.fabian@fub.se. 
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