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Verksamhetsberättelse 

 

2013 

  

för  

 

FUB i Lund med omnejd 
 (org.nr 845000-3002) 

 

 

 

 

Om FUB i Lund med omnejd (FUB) 

 

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 

 

FUB bevakar personer med utvecklingsstörnings intressen i kommuner och landsting (Region 

Skåne) och myndigheter, och att de får sina rättigheter tillgodosedda. 

 

FUB sprider information till medlemmar och allmänheten. 

 

FUB erbjuder medlemsstöd genom FUB:s medlemsrådgivare och genom Riksförbundets 

rättsombud, ombudsmän och förbundsjurister. 

 

FUB medverkar till att skapa en meningsfull och stimulerande fritid för våra medlemmar med 

utvecklingsstörning 

 

FUB bedriver verksamhet i huvudsak i kommunerna Lund, Staffanstorp, Burlöv, 

Lomma och Kävlinge.  

 

FUB är ansluten till Riksförbundet FUB och till Länsförbundet FUB Skåne, och har nära 

samarbete med andra Handikapporganisationer inom Handikappförbundens 

samarbetsorganisation, HSO. 

 

FUB är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening. 
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FUB:s medlemmar 

 

Medlemmar i FUB är i huvudsak personer med utvecklingsstörning, deras anhöriga, 

liksom många andra som delar vår grundsyn.  

 

Medlemsavgiften under verksamhetsåret uppgår till 200 kr för huvudmedlem och 75 kr för 

familjemedlem.  

 

Antalet medlemmar har under verksamhetsåret varit 306, fördelat per kommun enligt 

följande: 

 

Lund 136 

Kävlinge   76 

Staffanstorp   44 

Lomma   12 

Burlöv   19 

Övriga    17 

 

 

Styrelse 

 

Ordförande Annelie Sylvén Troedsson 

  

Vice ordförande  Gerd Johansson 

 

Sekreterare                 Annika Olsson 

 

Kassör   Tjänsten köps externt av Milifa Redovisning & Administration                              

 

Ledamöter   Lena Nylander  

  Barbro Pihl                                                                       

 Anne Jönsson  

                                           Anna Märta Nilsson 

                                           Bo Malmberg 

 

Suppleanter                      Helena Gunnlaugsdottir 

 Siv Bergström Stanzel 

  Johan Strandman                       

Jonas Ståhl 

 

                                            

 

Vid ett sammanträde under hösten 2013 har ledamöterna i KHR i respektive kommun varit 

kallade att delta som adjungerade ledamöter. 

 

Revision 

  

Revisorer  Erland Stefenitz  

 Marie Malmberg  

                             

Revisorssuppleanter          Peter Thern 
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Valberedning 

 

Vid årsmötet har valberedning utgjorts av presidiet. 

 

 

Kansliet 

 
Föreningen har sitt kansli på Annegården i Lund. Kansliet är obemannat. 

 

 

Styrelsens arbete 

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden. Presidiet, bestående av ordförande, vice 

ordförande, sekreteraren har på ad hoc basis under verksamhetsåret haft telefon-

sammanträden, mejlkommunikation utöver ordinarie styrelsesammanträden. 

 

Styrelsen ger en omfattande rådgivning i olika frågor till enskilda medlemmar samt förmedlar 

kontakter mellan medlemmar och ansvariga tjänstemän. Föreningens medlemmar har under 

året fått tillgång till stöd och rådgivning då Bo Malmberg genomgått Riksförbundets 

medlemsrådgivarkurs och därefter ställt sig till förfogande för föreningen. 

 

Till föreningen är ett av Riksförbundets rättsombud knutet, vilket erbjuder medlemmar 

rådgivning och stöd i en allt mer ökande omfattning. Rättsombudet driver på ideell bas 

principiellt viktiga medlemsfrågor också i domstol. 

 

Ordföranden i föreningen är sedan Riksstämman 2012 ledamot i förbundsstyrelsen, och ingår 

där bl.a. i LSS-kommittén, en arbetsgrupp under förbundsstyrelsen, med syfte att stärka 

medlemmarnas rättigheter i LSS-frågor. Under hösten medverkade FUB Lund i ett upprop 

ställt till Riksdagens samtliga ledamöter i syfte att uppmärksamma behovet av att stärka LSS-

rättigheter.  

 

Föreningens motioner till förbundsstämman 2011 har nu lett till att en kommitté bildats för 

personalkompetens.  

 

 

Intressepolitiskt arbete i de olika kommunerna 
 

Intressepolitisk bevakning och information ges till de olika kommunerna av styrelsens 

medlemmar och av andra FUB-representanter, vilka regelbundet träffar styrelsen för 

uppföljning. Prioriterade frågor under året har i huvudsak varit kvalitetsfrågor inom daglig 

verksamhet och boende enligt LSS. Skolfrågorna har nu (äntligen) fått en egen arbetsgrupp 

inom Lunds KHR, vilket gör det möjligt att driva frågor om inkludering och icke-

diskriminering.  

 

I Lund drivs särskilt den icke-diskriminerande frågan om rätt till egen bärbar dator för 

gymnasieelever i särskolan (i likhet med övriga elever i gymnasieskolan i Lund). KHR i Lund 

ställde sig bakom det upprop / namninsamling som gjordes i regi av Riks-FUB för ett 

återtagande av LSS, sedan det klargjorts att Lunds kommun anlitat konsulten KommunLex 

känd från TV-programmet Kalla Fakta. 
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FUB har medverkat aktivt i de lokala KHR vid respektive kommuns revidering av 

Handikapplan. 

 

FUB har under 2013 haft representation i kommunernas olika samrådorgan enligt följande: 

 

 
Burlövs kommun 
 

Stig Olsson   KHR (Kommunala Handikapp Rådet) 

 

 
Kävlinge kommun 
 

Eva Thörner   LSS samverkansgrupp och KHR 

Maj Britt Persson  

Anne Jönsson                                           

 

 
Lomma kommun 
 

Leif Bjurstroem  KHR 
 
 

Lunds kommun 
 

Jeanette Persson  KHR och Skolgruppen 

 

Helena Gunnlaugsdottir   KHR:s och KHR:s arbetsgrupp för LSS-frågor 

 

Bengt Bengtsson                                      Kommunala Fritidsgruppen 

 

  

Staffanstorps kommun 

 

Ulla Larsson   KHR 

 

 

Medlemsaktiviteter 

 

Medlemsfester mm 
 

Ulla Larsson, med bistånd av Margareta Schölin och andra engagerade medarbetare, har 

planerat och genomfört mycket omtyckta och välbesökta medlemsfester.  

Vårfesten som hölls den 17 maj samlade ca 70 deltagare.  

 

Styrelsen ordnade den årliga boulepicknicken i Stadsparken i Lund lördagen den 7 september, 

med ca 5 deltagare. 
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Årsmötet hölls måndagen den 27 februari på IKDC på Tekniska Högskolan i Lund, då 

representanter från Certec visade de två Arvsfonsprojekten, se nedan.   

 
 
Kultur för alla 
 

FUB Lund bjöd på clownföreställning för barn med Downs syndrom och deras syskon i 

samband med firandet av den Internationella Down – dagen 21 mars 2011. ett välbesökt 

evenemang i Helsingborg. 

 

Föreningen har vidare bidragit med 6 000 kr i syfte att möjliggöra en tryckning av en första 

upplaga av en diktsamling skapad vid en skrivarcirkel i Lund. 

 
 
Övrig familjeverksamhet  
 
Under såväl vårterminen som höstterminen har föreningen hyrt tid i Barn och Ungdoms-

habiliteringens badbassäng på Annetorp. Föreningens badtid har varit fredag kl. 17.00 – 

18.00, vilket helt finansierats med hjälp av fondmedel.   

 

 

Allhelgonahelgen 
 

Inför Allhelgonahelgen lades FUB blommor och tändes ljus vid minnesstenen över alla de 

som levt och dött på Vipeholm under perioden 1935 - 1965. Endast en anonym minnessten är 

rest på Norra Kyrkogården.  

 

 

Informationsverksamhet 
 

Information om funktionshindret utvecklingsstörning och om FUB har getts vid flera 

tillfällen. Föreningen prenumererar på tidskriften Intra till styrelsemedlemmar och 

suppleanter. 

 

Enskilda medlemmar har tagit emot studerandegrupper i samband för uppsats- och projekt-

arbeten och studerande har genom kontakter med föreningens kansli erhållit skriftlig och 

muntlig information. FUB har vid ett antal tillfällen föreläst på vård- och omsorgs-

utbildningar. På förfrågan har styrelsemedlem informerat studenter vid Malmö Högskolas 

lärarutbildning om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning och dess konsekvenser, bl. a. i 

form av fördomar som skapar brist på rättssäkerhet. Litteratur har lånats ut till såväl 

studerande som till medlemmar. Videofilmer har utlånats mot en deponeringsavgift på 

liknande sätt. Aktuell information från handikappområdet och rapporter omkring 

utvecklingsstörning köps regelbundet in till föreningen. 

 

Medlemsinformationen ges idag huvudsakligen genom föreningens hemsida www.fub-

lund.se, där nya aktiviteter ges under rubriken Aktuellt. Föreningen söker därför en redaktör 

för medlemsinformationen, eftersom många av våra medlemmar saknar tillgång till 

information över internet. Hemsidan har talstöd. Genom att ”prenumerera” på nyheter kan 

medlemmar hålla sig uppdaterade på föreningens aktiviteter. 

 

 

http://www.fub-lund.se/
http://www.fub-lund.se/
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Kurser och konferenser 
 

FUB i Lund deltar med en representant i Länsförbundet FUB:s studieverksamhet tillsammans 

med Studieförbundet Vuxenskolan Skåne, och erbjuder medlemmar tema- och studiedagar 

utifrån de behov och önskemål som medlemmar uttryckt. Genom medel från fonder har 

föreningen kunnat subventionera enskilda medlemmar deltagande på konferenser med bl a 

anmälningsavgifter och resor. Anne Jönsson, Bo Malmberg och Barbro Pihl deltog i FUB 

Skånes ”Höstkonferens” vid Sommarsol i Vejbystrand. 

 
 
Helgläger på Furuboda Folkhögskola 
 

Under juli månad deltog 14 personer i ett mycket uppskattat helgläger på Furuboda 

folkhögskola utanför Åhus. Deltagare var vuxna personer med utvecklingsstörning och temat 

var  Hälsa / Mat & IT. 

 

 

Arvsfondprojekten DIKO och SID 
 
Furuboda, FUB och Certec har drivit två projekt tillsammans: "Den Digitala Kontaktboken" 

(DIKO) och "Sinnlighet - Interaktion - Delaktighet" (SID). Båda dessa har haft stöd av 

Allmänna Arvsfonden och varit förlagda till Certec i Lund. Båda projekten avslutades under 

2013. Mer information om DIKO finns på http://www.diko.nu och om SID-projektet finns 

mycket video från projektet som man kan gå in och se på projektets webbplats 

http://sid.desiign.org.  

 

FUB planerar för ett fortsatt samarbete i ett Arvsfondsfinansierat projekt för utveckling av 

digital tillgänglighet för barn med utvecklingsstörning och lämnade i början av 2014 en 

förnyad ansökan. 

 

 
Samarbete / Representation i andra föreningar 
 

Följande personer har utsetts att representera FUB i andra föreningar och samarbeten, där 

FUB är medlem: 

 

Barn och Ungdomshabiliteringen, Lund            Jeanette Persson                                                                             

 

Inre Ringen Skåne Barbro Pihl 

 

HSO Lund vakant 

 

HSO i Kävlinge kommun Anne Jönsson 

                                                                              

HSO i Lomma kommun Leif Bjurström 

                                                                           

HSO i Staffanstorps kommun Barbro Pihl, 

 Ulla Larsson 

 

Länsförbundet FUB Skåne styrelse Bo Malmberg 

Anslag och Gåvor 

http://www.diko.nu/
http://sid.desiign.org/
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Föreningens verksamhet är helt beroende av de medel som genom gåvor och anslag ställs till 

vårt förfogande. Kommuner och skilda fonder, stiftelser, föreningar samt enskilda personer 

har genom bidrag och arbetsinsatser i olika former möjliggjort en fortsatt omfattande och 

mycket betydelsefull verksamhet, se bilaga A.  

 

Till alla som på olika sätt bidragit till verksamheten vill vi uttrycka vår tacksamhet och 

framföra vårt hjärtliga tack. 

 

Under sommaren 2012 blev föreningen delgiven att FUB Lund med omnejd tillsammans med 

Synskadades Förening i Lund utsetts till universella testamentstagare i dödsboet efter Anna-

Lisa Göransson. Avveckling av boet bestående av en bostadsrätt och inre lösöre, utöver 

banktillgodohavanden och aktier / fonder, skedde under andra halvåret 2013, sedan släktingar 

valt att inte godkänna testamentet. Styrelsen kommer att utarbeta en placeringspolicy för 

medelsförvaltningen. 

 

Slutord 
 

Styrelsen vill tacka föreningens medlemmar för visat förtroende under verksamhetsåret. 

Vårt mål är att förbättra villkoren för människor med utvecklingsstörning och vi riktar vårt 

varma tack till alla som stött oss i vårt arbete under 2013. 

 

______________________ 

 

 

Lund i februari 2014 

 

 

Styrelsen för FUB i Lund med omnejd 

 

 

 

 

Annelie Sylvén Troedsson  Gerd Johansson 

Ordförande  Vice ordförande 

 

 

 

 

Annika Olsson  Bo Malmberg 

Sekreterare                                                     

 

 

 

Anna Märta Nilsson  Barbro Pihl 

 

 

 

 

Anne Jönsson         Siv Bergström Stanzel                                          


