
 
 

Vill du vara med 
i Riksförbundet FUB:s  
nya arbetsgrupp? 
 
 
Under våren ska Riksförbundet FUB 
starta upp en ny arbetsgrupp. 
 
En motion föreslog 
att arbetsgruppen skulle startas upp. 
Den godkändes  
på FUB:s extra förbundsstämma 2021. 
 
 
Det här ska arbetsgruppen jobba med: 
 

• Hitta FUB-föreningar 
och nationella organisationer  
som fått många nya medlemmar 
och många aktiva medlemmar. 
 

• Ta fram idéer  
på hur FUB kan få fler medlemmar  
och fler aktiva medlemmar. 

 

• Undersöka om FUB:s lokalföreningar  
och länsförbund  
ska få skicka fler ombud 
till FUB:s förbundsstämma. 
 
Ett ombud är en person 
som får rösta. 
 

• Undersöka om Inre Ringen-sektionerna, 
FUB:s lokalföreningar och länsförbund  
ska få skicka fler ombud 
till Inre Ringens riksstämma. 

 
 
 
VAD HÄNDER SEN? 
Arbetsgruppen ska vara färdig 
med sitt jobb i december år 2023.  
 
FUB:s förbundsstyrelse 
får alla idéer 



 
 
som arbetsgruppen tar fram. 
 
Sen diskuteras idéer 
på FUB:s förbundsstämma 
i maj år 2024. 
 
 
 
VILKA ÄR MED? 
Du som är medlem i FUB  
kan vara med i arbetsgruppen. 
 
Det är bra om personerna i arbetsgruppen 
har olika erfarenheter 
och bor på olika platser i Sverige. 
 
Astrid Seter och Ing-Marie Olofsdotter Nilsson 
är med i arbetsgruppen. 
Både Astrid och Ing-Marie 
är med i FUB:s förbundsstyrelse. 
 
 
 
HUR TRÄFFAS ARBETSGRUPPEN? 
Arbetsgruppen ses på digitala möten 
på dagtid. 
 
Därför behöver du en dator 
för att vara med på mötena.  
 
Under år 2023 
ordnas mellan 5 och 7 möten. 
 
Du som är med i arbetsgruppen 
får ett mötesarvode. 
 
Det betyder 
att du får pengar för varje möte. 
 
Du kan också få extra pengar 
om du inte kunde jobba 
den dagen som mötet var. 
 
Det kallas att få ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 
 
De som är med i arbetsgruppen 
kommer också få andra uppgifter 
inför mötena. 



 
 
VILL DU VARA MED? 
Skicka din intresseanmälan 
senast den 24 mars, 
till vår föreningsutvecklare Attila Fabian. 
 
Hans mejl är: 
attila.fabian@fub.se 
 
I mejlet skriver du: 
 

• Ditt namn. 
 

• Varför du är intresserad  
av att vara med i arbetsgruppen. 
 

• Vilken lokalförening, länsförbund  
eller Inre Ringen-sektion  
du är med i. 
 

• Vad du gör i din lokalförening,  
länsförbund  
eller Inre Ringen-sektion. 

 
 
 
KOM IHÅG 
Du måste vara medlem i FUB 
för att vara med i arbetsgruppen. 
 
 
 
HAR DU FRÅGOR? 
Hör gärna av dig till  
FUB:s föreningsutvecklare Attila Fabian  
på mejl eller telefon. 
 
Mejl: attila.fabian@fub.se 
Telefon: 070 035 88 90 
 
 
 
Varmt välkommen med din intresseanmälan,  
om att vara med i arbetsgruppen! 
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