Stockholm, 2016-02-24

Välkommen på årsmöte i FUB Stockholm och Stockholms-Klippan!

Söndag 13 mars är det dags för årsmöte i FUB Stockholm och Stockholms-Klippan och med i
detta brev finns en kallelse med dagordning. Vi är mycket glada att Eric Löwenthal kommer
och spelar sin bejublade föreställning ”FADERN” för oss innan årsmötet. Missa inte det!

Möteshandlingar inför årsmötet går att ladda ner från vår hemsida, www.fubstockholm.se,
under fliken ”Organisation”.
Läs t ex gärna igenom vår verksamhetsplan för 2016 där vi beskriver vad vi ska fokusera på
under detta år.

Även i år återkommer populära aktiviteter såsom vår medlemsdag på Skansen, FUBdanserna på Fryshuset (som nu arrangerats i 40 (!) år) och en båtkryssning med Viking Line.
Nytt för i år är att vi deltar i Pridefestivalens parad den 30 juli, där vi hoppas på en stor
uppslutning av alla medlemmar. Vi ska också arrangera en dansbandsvecka under sommaren
i form av ett läger på en folkhögskola i Stockholmstrakten.

Kom med oss i Stockholm Pridefestivals parad lördag 30 juli!

I verksamhetsplanen anges också vilka intressefrågor vi kommer att driva. På hemsidan har
vi även lagt ut en sammanfattning av vad som hände 2015 i de stadsdelar där vi har
representation i funktionshinderråden. Så passa på och läs om vad som är aktuellt i din egen
och andra stadsdelar i Stockholm, och kontakta våra representanter om du vill veta mer.
Vi medverkar även i ett spännande EU-projekt om rättigheter för personer med
utvecklingsstörning, kallat ”Lights on Rights!”, och vi kommer att göra resor till Spanien,
Polen och Ungern under 2016.

EU vill öka medvetenheten om rättigheter för personer med utvecklingsstörning

Om det projektet och om mycket annat skriver vi i de Medlemsbrev som även i år skickas ut
via post till alla medlemmar. Första Medlemsbrevet kommer i slutet av mars.

Vänliga hälsningar

Stefan Fagerström
Verksamhetschef
FUB Stockholm

