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

Om EttB i Lund med omnejd (FtB)

FUB ¿lr en intresseorganisation som arbetar ftir att barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstÖrning ska kunna leva ett gott liv.

FUB bevakar personer med utvecklingsstcirnings intressen i kommuner och landsting (Region
skåne) och myndigheter, och att de ñr sina råittigheter tillgodosedda.

FUB sprider information till medlemmar och allmänheten.

FUB erbjuder medlemsstöd genom Riksfrirbundets rättsombud, ombudsmän och
ft)rbundsjurister.

FIIB medverkar till att skapa en meningsfi¡ll och stimulerande fritid fttr våra medlemmar med
utuecklingsstörning

FUB bedriver verksamhet i huvudsak i kommunema Lund, Staffanstorp, Burltiv,
Lomma och Kävlinge.

FUB är ansluten till Riksförbundet FUB och till Låinsförbundet FUB Skåne, och har nãtra
samarbete med andra Handikapporganisationer inom Funktionsrâtt Sverige.

FUB är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden ftirening.

FUB
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E IJB: s medle¡nnar

Medlemmar i FtlB åir i personer med utvecklingsstöming, deras anhöriga och
andra som delar vår grundsyn.

Medlemsavgiften under verksamhetsåret uppgick till 200 lir ftir huvudmedlem och 75 kr för
familjemedlem.

Antalet medlemmar har under verksamhetsåret tatalt vant 295QArc 299), fördelat per
kommun enligt följande:
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Styrelsen och styrêlsens arbete

Gerd Johansson
Marianne Hermansson
1jänsten köps extemt av Milifa Redovisning & Administration
Lena Nylander
Barbro Pihl
Anne Jönsson
Ulrika Sundström
Siv Bergstnim Stanzel

Suppleanter Jonas Ståhl (Vice ordftirande)
Johan Strandman
Petra Lundgren
Lena Lundberg

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden (l konstituerande möte och 7 ordinarie
styrelsemöten). Ett av mritena hölls i ordftirandets fritidshus i Skaralid med tid ftir en bredare
diskussion. Styrelsemötet2Aú-10-26 h<tlls via telefon. För att underlätta styrelsearbetet avser
vi att fortsätta med att ha vissa mriten via telefon.

Vid styrelsens sammanträde i november bjcids ledamÖterna i Kommunala Funktionshinderråd
(KFR) eller motsvarande i respektive kommun in f<ir att delta som adjungerade ledamöter.

Styrelsen arbetar med att bredda rekryteringen till ftireningen och att f<iryngra styrelsen frir
kunna ha en verksamhet som riktar sig till alla åldergrupper.

Föreningen prenumererar på tidskriften Intra till styrelsemedlemmar, suppleanter, och
revisorer.
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Revision

Revisorer Erland Stefenitz
Marie Malmberg
Peter ThernRevisorssuppleant

Valberedning

Karin Bovin

Kansliet

Föreningen har sitt kansli på Annegården i Lund. Kansliet tir obemannat,

På kansliet förvaras föreningens handlingar. Där finns också litteratur och film (video eller
DVD) tillgängliga ftir utlåning till såväl studerande som till medlemmar. Aktuell information
om funktionshinder och rapporter kring utvecklingsstöming ktips regelbundet in till
föreningen.

IntressepoJ-itiskt arbete i de olika kommunerna

Intressepolitisk bevakning och information ges till de olika kommunerna av styrelsens

medlemmar och av andra FllB-representanter i respektive kommun. Prioriterade frågor är

kvalitetsfrågor inom LSS såsom daglig verksamhet och boende. Skolfrågorna Ëir ett annat
prioriterat område.

FUB har under 20L7 haftrepresentation i kommunernas olika samrådorgan enligt fciljande:

Burlövs kommun
Vakant

Kävlinge kommun
Eva Thörnsr
Anne Jönsson

Lomma kommun
Leif Bjurström

Lunds kommun
Jeanette Persson

Gerd Johansson
Marianne Hermansson

Staffanstorps kommun
Barbro Pihl

RFHF (Rådet ftir funktionshinder fiågor)

KHR (Kommunala Handikapp Rådet

KFR (Kommunala Funktionshinder Rådet)

Vice ordf. i KFR (Kommunala Funlctionshinder
RådeQ
KFR och KIR:s arbetsgrupp for LSS-frågor
KFR:s arbetsgrupp för LSS-frågor

KFR
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Medlemsaktiviteter

Ä,rsmöte
,4.rsmötet holls måndagen den 6 mars i Ingvar Kamprad Designcentrum (IKDC) i Lund.
Annelie Sylvén-Troedsson informerade om LSS-utredningen och om SIS Kvalitetsstandard
inom LSS. Deltagarna fick ocksåmöjlighet att pröva Virtual Reality.

Bad
Föreningen hyr Barn och Ungdomshabiliteringens badbassäng på Annetorp. Föreningens
badtider är fredagar kl. 16.00 - 18.00. Kontaktperson: karin.hellstrom@helsingborg.se, tel:
046211 06 61 eller 070 606 65 95. FtlB:s badtid erbjuder framfrirallt unga vrrxna mrijlighet
till bad i varmvattenbassäng, något som är mycket uppskattat. Badtiderna är maximalt
utnyttjade och det finns nu två fasta badgrupper varje fredag.

Allhelgonahelgen
Inftir Allhelgonahelgen lade FUB blommor och tände ljus vid minnesstenen tiver alla de som
levt och dött på Vipeholm under perioden 1935 - 1965. Minnessten är rest vid minneslunden
på Norra Kyrkogården.

Helgläger
Under helgen 9-11juni deltog 23 personer i ett mycket uppskattat helgläger på Furuboda
folkhögskola utanftir Åhus. Deltagare var vuxna personer med utvecklingsstörning och temat
var En hcilsosammare vardag.

Verksamhet kring LSS

Deltagit i arbetet kring ny handikapplan pelaktighet för alla) i Lunds kommun f<ir att
integrera krav kring LSS i planen.

Deltagit i skrivande av remissvar om Region Skånes funktionshinderpolitiska program.

Yttrande 2017-07-02 till Miljönåimnden och Byggnadsnåimnden angående byggande av LSS-
bostäder på Valkana 6:33.

Organiserat möte med Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, och medlemsfamilj kring LSS.

Alla ledamöter i KFR (Kommunala Funktionshinder Råd) eller motsvarande träffades 7
november ftir att diskutera hur arbetet i de olika kommunernas råd kan samordnas.

Inftir LSS-dag i Malmö 25 november skickades ett antal frågor, som berör LSS, till
föreningens fem kommuner. Svar erh<llls från alla utom StafÏanstorps kommun.

Deltagande i manifestation med mottot Rädda LSS i Malmö stindagen 3 december

Skivelse 2017-12-11 till Vård- och omsorgsnåimnden i Lunds kommun angående
nedskärning och omfattning av LSS-insatser.

Gerd Johansson har 27 december träffat Inga-Kerstin Eriksson och John Lager Centerpartiet
för diskussion kring LSS.
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Verksamtret kring barn och ungldomar

En grupp, som kommer att arbeta med frågor kring barn och ungdomar (främst skolfrågor),
har bildats. Gruppen består av Jonas Ståhl, Ulrika Sundstnim ochPetra Lundgren.

Ett helgläger för familjer med barn i skolålder planerades under sommaren tillsammans med
FIIB Skåne. Lâgret skulle hållas 6-8 oktober på Södersåsens Forsgård. Tema ftir lágret skullc
vara skola. Lägret måste tyvän inställas pga frir få anmälningar.

Jeanette Persson är verksam i Riksftirbundets utbildningskommitté.

Kontakter har tagits med ledningen för Barnhabiliteringen med syfte att etablera ett
samarbete. tllrika Sundström, Petra Lundgren och Gerd Johansson träffade 22 november
enhetschef Madeleine Lindquist Nilsson och Charlotte Damstedt, kurator.

Verksamhet kring hälso-och sjukvård

LenaNylander arbetar inom sin anställning i Region Skåne och via kont¿kter ftir att sprida
kunskap om utvecklingsstörning, och darmed sammanh¿ingande särskilda behov, inom
vuxenpsykiatrin och annan sjukvård. LN utbildar sjuksköterskor och läkarstudenter/
Iegitimerade läkare om utvecklingsstöming, samt deltar i forskning om äldre med
utvecklingsstörning.

IT och digital. teknik

Träff med lT-pedagog Adrian Johansson i Lunds kommun.

StÕd till ansökan till AllmÈinna Arvfonden om E-sport inom daglig verksamhet i Lund

Siv Stanzel besökte 27 september StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och
Kognitiw stöd.

Siv Stanzel höll 13 november på Annegården en informationskväll kring temat Smartq
Iosningar i vardagenþr kommunikation och inlärning.

Infornation tí11, utåíldning av och stöd tiIl
medlemnar

Medlemsinformationen ges idag huvudsakligen genom frireningens hemsida www.fub-
lund"se, där nya aktiviteter ges under rubriken Nyheter. Hemsidan har talstÕd. Genom att
'þrenumerera" pä nyheter kan medlemmar hålla sig uppdaterade på föreningens aktiviteter

Stöd till enskilda medlemmar, främst i LSS-frågor, ges genom de till Riksf<lrbundet knutna
råittsombud och medlemsrådgivare.
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Frir att l¿ittare kunna nå föreningens medlemmar har vi under hösten gjort ett utskick for att ffi
del av fler e-mailadresser. I samma utskick erbjuder vi medlemmama aftfadel av LSS-skolan
(100 exemplar inköpta) och frågar om infresse f<ir att delta i studiecirklar om LSS (Leva Som

Svensson). Vi har också inhamt¿t information om intresse för informationskvtillar,
samtalsgrupper och olika fritidsaktiviteter.

Kurser och konferenser

Medlemmar fran ñreningen har under året deltagit i olika konferenser och möten:

Gerd Johansson och Siv Stanzel - FtlB Skånes ombudsmöte I april i Helsingborg.

Gerd Johansson, Anne Jönsson och Barbro Pihl - Riksftirbundets temadag 19 maj och
årsstämma 20-Zl maj i Brastad i Bohusltin.

Siv Stanzel - Intradagarna 25-26 september i Stockholm.

Barbro Pihl, ordförandekonferens Inre ringen, 15 oktober i Stockholm.

Gerd Johansson och Barbro Pihl - FUB Skånes höstkonferens i Kristianstad 7 oktober

Ame Jönsson, Eva Thömer, Barbro Pihl och Siv St¿nzel - LSS-dag arrangerad av
Riksftirbundet i Malmri 25 november.

Samarbete/representation í andra föreningar

Följande personer har utsetts att representera FIIB Lund med omnejd i andra föreningar och
samarbeten, dår FUB Lund år medlem:

Inre Ringen, Sektion i FUB Skåne

HSO i Kävlinge kommun

HSO i Lomma kommun

Länsfcirbundet FUB Skåne styrelse

Riksfcirbundets förbunds styrelse

Riksf<irbundets utbildningskommitté

Funkf ionshindersrådet, Habilitering

Barbro Pihl

Anne Jönsson

Leif Bjurström

Annelie Sylvén Troedsson

Annelie Sylvén Troedsson

Jeanette Persson

Annelie Sylvén Troedsson
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Ar,rs1ag och Gåvor

Föreningens verksamhet är helt beroende av de medel som genom gåvor och anslag stÉills till
vårt fcirfogande. Kommuner och skilda fonder, stiftelser, föreningar samt enskilda personer
har genom bidrag och arbetsinsatser i olika former möjliggiort en fortsatt betydelsefull
verksamhet, se bilaga A.

Till alla som på olika sätt bidragit till verksamheten vill vi uttrycka vår tacksamhet och
framftira vårt hjartliga tack.

Slutord

Styrelsen vill tacka ftireningens medlemmar frir visat fcirtroende under verksamhetsåret.
Vårt mål är att ftrbãittra villkoren för månniskor med utvecklingsstörning och vi riktar vårt
vanna tack till alla som stött oss i vårt arbete under 2017.

Lund i februari 2018

Styrelsen fiir FUB i Lund med omnejd

Gerd Johansson
Ordförande

Marianne Hermansson
Sekreterare

Lena Nylander

Jonas Ståhl
Vice ordforande

Anne Jönsson

Barbro Pihl
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Bilaga A

Anslag och gåvor avseend e 2017

Givare Belopp

Lomma kommun L0 000 kr

Kävlinge kommun 67A0 kr

Staffanstorps kommun 6 000 kr

Summa 22700 kr
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