2420-0t-24
Bästa medlem!

Välkommen tillvårt årsmöte 25 februari! Efter det att vi haft årsmöte och ätit en mindre
buffé tillsammans kommer teatergruppen Slangbellan från Diabasen att uppträda.
Ett par veckor före årsmötet, lL februari, håller Lena Nylander en intressant föreläsning om
"lntellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa" (se separat inbjudan).
Vi vill också tipsa om att i samband med FUB:s riksstämman anordnas en temaeftermiddag
fredagen I maj kl. 3.3.30 - 17.00 om flerfunktionsnedsättning på Hotell Clarion i Stockholm.
Mera information kommer snart att läggas ut på rikförbundets hemsida'
Den L2 t¡ll 14 augusti planeras tillsammans med Mora och Furuboda folkhögskola en kurs
om Anpassad lT för personer som gått gymnasiesärskolan men som ej behöver kunna läsa
och skriva. Vai"je kursdeltagare ska ha med sig en ledsagare.
Vi diskuterar också om att starta en samtalsgrupp för personer som har anhöriga som bor
gruppboende eller som är gode män till personer som bor i sådant boende.

I

Ett mycket angeläget område är att försöka begränsa de nerskärningar vi ser i kommunerna.
I Lund har vi startar Samverkan enligt LSS med de ledande politikerna i Vård och
Omsorgsnämnden. En brännande fråga i Lund är de nya kommunala bostadsbidragen {KBB
och KBF) som i många fall medför helt orimliga ekonomiska konsekvenser. Vi skulle vilja få
igång grupper som bevakar lSS-frågor i alla våra kommuner. Kan du tänka dig att hiälpa till
så hör av dig till styrelsen.
FUB skulle behöva växa så vi får ökat genomslag. Hela din familj, även om ni bor på olika

adresser, kan ha ett medlemskap omfattande en huvudmedlem och ett antal
familjemedlemmar. Huvudmedlemskapet kostar 240 kr {i detta ingår även tidningen Unik)
och 60 kr för familjemedlemmar. För denna avgift får alla medlemmar del av en kollektiv
olycksfallsförsäkring genom försäkringbolaget Unik. Nya medlemmar anmäler sig på
adressen www.fub se/om -fuhlbli-medlem.
För att snabbt nå ut behöver vi din epostadress. Gå in i det nya medlemsregistret
U¡ww,fub.se/om:fub/mgdlem (du loggar in med personnummer och medlemsnummer)och
se till att du och dina familjemedlemmar har inlagda epostadresser och kolla att de är rätta.
Om någon i din familj saknar egen epost skriv in en epostadress t¡ll den som kan bevaka hens

meddelanden.
Har du några frågor om verksamheten så hör av dig till styrelsen Du hittar alla våra
kontaktuppgifter på vår hemsida www.fub-lund.se.

Bästa hälsningar från styrelsen genom

Gerd Johan

/ordföran

FUB Lund med omnejd

FUB Lund med omnejd kallar härmed till
Årsmöte

Tid:

Tisdagen den 25 februari 2020 kl. 17.30 – 20.00

Plats:

IKDC, Lunds Tekniska Högskola, Sölvegatan 26 i Lund

Vägbeskrivning: http://www.design.lth.se/om_institutionen/hitta_hit/

Vi börjar med årsmötesförhandlingarna, se bifogat förslag till dagordning.
Endast medlemmar har rösträtt vid årsmötet.
Vi äter sedan en enkel buffé i caféet.
Efter maten uppför teatergruppen Slangbellan från Diabasen teatern
Björkstigen, som handlar om egenbestämmande i ett boende.
Vi slutar cirka kl. 20.
För matens skull måste vi ha fått din anmälan senast tisdagen 18 februari.
Anmälan är bindande.
För anmälan ring Gerd Johansson 0708-66 64 62 eller Siv Bergström Stanzel
046-29 47 51 eller mejla info@fub-lund.se eller skicka in din anmälan till
FUB, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund.
Glöm inte berätta om du behöver specialkost och hur många ni kommer (t.ex.
ledsagare).

Styrelsen

Jag/vi önskar delta i FUB:s årsmöte den 25 februari 2020

Namn: ......................................................................................

Antal medlemmar: .......

Antal ledsagare/assistent e. dyl.: ……..

Kan på grund av allergi (eller annan anledning) inte äta:
................…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Skickas till: FUB, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund.
Vi måste vi ha fått din anmälan senast tisdagen 18 februari.

FUB Lund med omnejd

Förslag till dagordning vid Årsmötet tisdagen den 25 februari 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Årsmötets öppnande
Fastställande av dagordningen
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera årsmötets
protokoll
Beslut om årsmötets behöriga utlysande
Upprättande och godkännande av röstlängd
a) Genomgång av Verksamhetsberättelse för 2019
b) Genomgång av Årsbokslut och Revisionsberättelse
c) Beslut om godkännande av Verksamhetsberättelse & Årsbokslut 2019
d) Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Val av
a) tre till fem ordinarie ledamöter för två år
b) tre till fem styrelsesuppleanter för ett år
c) en revisor för ett år
d) en revisorssuppleant för ett år
e) valberedning för ett år samt beslut om sammankallande

10. Fastställande av medlemsavgift för 2021
11. Utseende av högst sex ombud till FUB Skånes ombudsmöte, att jämte
ordföranden representera FUB Lund.
12. Övriga frågor
13. Årsmötets avslutande
___________
Verksamhetsberättelse och årsbokslut kommer att finnas tillgängliga på
årsmötet eller skickas mot beställning på info@fub-lund.se eller på
telefon till Gerd Johansson 0708 66 64 62. De finns också på föreningens
hemsida www.fub-lund.se

