Verksamhetsberä�else 2018
FUB Stockholm
Inre Ringen Stockholm

LÄTTLÄST SAMMANFATTNING
INRE RINGEN STOCKHOLM ÄR EN SEKTION I FUB STOCKHOLM
Inre Ringen och FUB bedriver gemensam verksamhet.
Det här är en gemensam verksamhetsberä�else.
Vi hade 1 341 medlemmar vid årets slut.
Vi har få� 94 stycken nya medlemmar under 2018.

FUB STOCKHOLMS STYRELSE OCH INRE RINGEN STOCKHOLMS STYRELSE
FUB Stockholms styrelse har ha� 8 möten.
FUB Stockholms arbetsutsko� har ha� 4 möten.
Inre Ringens styrelse har ha� 7 möten.

MEDLEMSMÖTEN OCH ANDRA ARRANGEMANG
Vi har ha� följande medlemsmöten och andra arrangemang:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medlemsmöte om ekonomi i februari
Årsmöte i mars
Teatern Skuggsyskon för våra medlemmar i april
Båtkryssning med Silja Line i juni och december
Medlemsdag på Skansen i augus�
Familjedag med Dockteatern Ti�ut i oktober
Föreläsning med förfa�aren Amanda Malmberg i oktober
Möte om hur man väljer grundskola i november

INTRESSEPOLITIK
Föreningen har representanter i Stockholms funk�onshindersråd.
I funk�onshinderråden kan vi ge råd och informa�on �ll personer som fa�ar beslut i
frågor som är vik�ga för oss.
Möten med staden om LSS, både med Stadshuset och med Socialförvaltningen.
Vi har arrangerat studiecirklar om mänskliga rä�gheter och om a� bli äldre
�llsammans med Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi har varit med i Kung Saga Cer�ﬁerings referensgrupp, där vi vill a�
företag ska bli bä�re på a� anställa personer med funk�onsnedsä�ning.
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ÖVRIGA AKTIVITETER’
• Vi har anordnat 16 FUB-danser på Fryshuset.
• Vi har erbjudit bowling, barndans, barngympa, vuxengympa, samtalsgrupp för
unga vuxna och samverkat med ﬂera föreningar i andra fri�dsak�viteter.
• Vi har samverkat med Studieförbundet Vuxenskolan, NBV, Au�sm- och
Aspergerföreningen i Stockholms län, RBU och Svenska Downföreningen kring
ﬂera arrangemang.
• Vi har informerat om FUB och Inre Ringen på konferenser, i daglig verksamhet,
i gruppboenden, på mässor, utställningar och i samband med FUB-dagar som
�ll exempel Skansendagen.
• Vi har ha� möten med bland annat Socialförvaltningen,
Habilitering & Hälsa, Begripsam, Kommunstyrelsen i Stadshuset och
funk�onshinderombudsmannen i Stockholm, Pia Ehnhage.
• Vi har informerat om vår verksamhet via �dningarna Länet Runt och UNIK, via
Facebook, vår hemsida och radio Viking.
• Vi har e� kansli och stora samlingslokaler för möten.
• Kansliet, två medlemsrådgivare och e� rä�sombud har �llsammans ge� råd
och stöd �ll medlemmar, anhöriga och allmänhet.
• Vi har startat upp e� cykelprojekt där vi ska lära ﬂer barn a� cykla.
Vi har också ha� e� projekt om valet 2018 och om a� gå och rösta.
• Och vi har deltagit i e� EU- projekt om a� lära ut hur man använder internet
via dator, telefon och surfpla�a. Det projektet heter ”ACCESS”.
• Många personer gör stora insatser för FUB och Inre Ringen.
• Längst bak kan du läsa om vilka som har varit med i våra styrelser, i olika råd,
vilka som är våra ledare och de som jobbar på FUB-danserna på Fryshuset.
• Där står också om hur du kontaktar FUB Stockholms kansli och
medlemsrådgivare/rä�sombud.

EKONOMI
Vi har gjort av med ungefär så mycket pengar som vi räknat med under året. Det vi
gör bidrar �ll sammanhållning och god levnadsnivå.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FUB OCH INRE RINGEN STOCKHOLM 2018
FÖRORD TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2018
Verksamhetsåret har mycket präglats av turerna kring LSS-utredningen och vilka
eﬀekter resultatet av denna kan få för våra medlemmar i FUB och Inre Ringen
Stockholm. Sedan ﬂera år har medlemmarna i Stockholm anmält ökade svårigheter
a� få insatser enligt LSS. Även ﬂera som sedan �digare har insatser har nekats dessa i
samband med omprövning. Tidigare har dessa problem koncentrerats �ll nega�va
beslut om kontaktperson, kor�dsvistelse, ledsagning mm. Men under året har vi
noterat avslag även vad gäller boende och daglig verksamhet. Många medlemmar
önskar e� vanligt lönearbete. Men i den mån de�a inte kan �llgodoses av olika skäl,
är vår uppfa�ning a� man med nuvarande LSS-lags��ning har rä� �ll daglig
verksamhet. Under 2018 har vi noterat en tendens a� insatserna som �digare kunde
beviljas för ﬂera år, nu istället skall omprövas årligen.
Mot de�a står istället Stockholm stads beredvillighet a� �llgodose våra krav på
samverkan som intresseorganisa�on § 15:7 enligt LSS. Vi har ha� två bra möten
under våren, men inget e�er valet ännu. Vår samverkan kan betraktas som etablerad,
och vi noterar Stadens posi�va a�tyd �ll dessa möten. Även de har något a� vinna
på dialogen.
FUB Stockholm är väl representerade i de funk�onshinderråd i stadsdelar och
facknämnder som staden driver. Vi har ha� e� möte under hösten med våra
representanter i sy�e a� bä�re samordna vilka frågor vi gemensamt skall driva för
bästa genomslag.
Fri�dsverksamheterna är FUB Stockholm och Inre Ringens ”ﬂaggskepp” i
verksamheten, Danser för vuxna och barn, bowling, gympa för barn och vuxna mm.
Bland större enskilda ak�viteter kan nämnas Skansendagen, med ﬂera tusen
besökare, kryssningar, med ﬂera hundra gäster, och mängder med ak�viteter i
mindre skala.
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Under året har FUB Stockholm och Inre Ringen drivit ﬂera projekt, vissa av dessa av
rä� betydande storlek exempelvis ”Jag kan cykla”. För de�a projekt har Arvsfonden
beviljat betydande anslag för kommande tre år.
FUB Stockholm samverkar i ökande utsträckning med andra organisa�oner,
exempelvis Studieförbundet Vuxenskolan, NBV, Au�sm och Aspergerföreningen,
Svenska Downföreningen, RBU m.ﬂ. Även inom FUB har samverkan med såväl
Länsförbundet som Riksförbundet ökat.
Vår verksamhetschef och enskilda styrelseledamöter har förtjäns�ullt bidragit �ll en
förbä�rad ekonomi. Både genom ökade stöd och anslag, men också genom god
kostnadskontroll. Det ekonomiska u�allet för 2018 följer i stort den budget som
redovisades vid föregående föreningsstämma.
Inför 2019 är förutsä�ningarna goda för en fortsa� posi�v utveckling av verksamhet
och ekonomi med en budget i balans.
E� stort tack även �ll ledare, personal och volontärer som bidragit �ll FUB
Stockholms ﬁna verksamhet under 2018.
Torbjörn Dacke, ordförande FUB Stockholm

Möte i FUB Stockholms
arbetsutsko� med Krister
Ekberg, ordförande Inre
Ringen samt ledamot i FUB
Stockholms styrelse, och
Torbjörn Dacke, ordförande
FUB Stockholm
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INRE RINGEN STOCKHOLM ÄR EN SEKTION I FUB STOCKHOLM
Inre Ringen Stockholm är en del av FUB Stockholm. Alla medlemmar som själva har en
intellektuell funk�onsnedsä�ning �llhör Inre Ringen. Under 2018 har FUB och Inre Ringen
ha� e� nära samarbete i många frågor. All verksamhet som bedrivs av FUB och Inre Ringen
är �ll ny�a för medlemmarna. Inre Ringen har en egen styrelse men alla personer med
intellektuell funk�onsnedsä�ning som är medlemmar i FUB kan påverka vårt gemensamma
arbete genom a� engagera sig i Inre Ringen och FUB Stockholm. Inre Ringens verksamhet
sy�ar �ll a� öka inﬂytandet för personer med intellektuell funk�onsnedsä�ning.
Det här är en gemensam verksamhetsberä�else för FUB Stockholm och Inre Ringen
Stockholm.

Full fart på dansbanan
på vår medlemsdag på
Skansen i augus� som
lockade nästan 3000
personer från främst
dagliga verksamheter
och skolor.

MEDLEMMAR
FUB Stockholm har få� 94 nya medlemmar under 2018. Det är e� go� tecken i jämförelse med
många andra föreningar inom den ideella sektorn som har svårt a� behålla sina medlemmar.
Det har varit ﬂera problem med FUBs medlemsregister de senaste åren men inför 2019 får vi e�
ny� medlemsregister som förhoppningsvis gör det smidigare a� bli medlem och a� t ex kunna
betala sin medlemsavgi� via autogiro.
Totalt hade FUB Stockholm 1 341 medlemmar vid årets slut. Den som har en intellektuell funk�onsnedsä�ning är även medlem i Inre Ringen.
Medlemsavgi�en i FUB har för huvudmedlem varit 320 kronor och för familjemedlem 105
kronor. Av medlemsavgi�en har 140 kronor för huvudmedlem och 45 kronor för familjemedlem
gå� �ll FUB Stockholm. Resterande del av medlemsavgi�en har gå� �ll Riksförbundet FUB och
Länsförbundet FUB i Stockholms län.
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FUB STOCKHOLMS OCH INRE RINGEN STOCKHOLMS STYRELSER
FUB Stockholms styrelse har ha� 8 protokollförda möten och FUB Stockholms
arbetsutsko� har ha� 4 protokollförda möten under verksamhetsåret.
Inre Ringen Stockholms styrelse har sammanträ� 7 gånger under 2018.
Sist i verksamhetsberä�elsen ﬁnns styrelseförteckningar.
Inre Ringen och FUB Stockholms styrelser samverkar och bland annat är två
personer från Inre Ringen även med i FUB Stockholms styrelse. Båda styrelserna
bidrar �ll verksamhetsplaneringen, vilket bidragit �ll bä�re utny�jande av våra
gemensamma resurser.
Vi är anslutna �ll Länsförbundets FUB i Stockholms län. Torbjörn Dacke har varit
föreningens representant i Länsförbundet FUBs styrelse.
Eva Söderbärj ﬁnns med som vår representant i HSO Stockholms stads styrelse.
Torbjörn Dacke deltog som föreningens representant på FUBs förbundsstämma.
Krister Ekberg blev invald i FUBs förbundsstyrelse.
I Inre Ringen Stockholms läns styrelse har föreningen representerats av Krister
Ekberg. Krister har under året också varit med i FUB Stockholms arbetsutsko�.
Ledamöter från Inre Ringen Stockholm har informerat om FUB och Inre Ringen
på konferenser, mässor, ute i daglig verksamhet och på allmänna möten om LSS
samt på HSO Stockholms läns möten om t ex färdtjänsten och arbetsmarknaden.
Under året har Mekki Karlsson varit handledare i Inre Ringen Stockholm.

Krister Ekberg, nummer tre från höger i första raden, blev i maj 2018 invald i FUB:s
förbundsstyrelse.
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MEDLEMSMÖTEN/KUNSKAPSTRÄFFAR
Vi hade e� medlemsmöte om ekonomi den 7 februari då Julia Henriksson, förbundsjurist, pratade om uppdateringen av rapporten ”Fångad i fa�gdom”.
Årsmöte i Inre Ringen Stockholm och FUB Stockholm hölls den 10 mars 2018.
Medlemsvisning av teatern Skuggsyskon med e�erföljande diskussion anordnades den 8
april �llsammans med Au�sm- och Aspergerföreningen och Folkuniversitetet.
Amanda Malmberg, förfa�are, höll föreläsning om si� liv den 6 maj. Arrangerades i
samverkan med Svenska Downföreningen.
Öppet hus inför val av grundsärskola arrangerades en kväll i november på
Södermalmsskolan �llsammans med Utbildningsförvaltningen och Au�sm- och
Aspergerföreningen i Stockholms län. Vårdnadshavare får möjlighet a� träﬀa skolor på
plats samt andra inbjudna som habiliteringen.

Ulla Ronkainen,

Utbildningsförvaltningen,

och Monica Billgren,
FUB Stockholm, på
Öppet hus-kvällen om
a� välja skola som hålls i
november varje år.

INTRESSEPOLITIK
FUB Stockholm har ha� representanter i de ﬂesta av stadens funk�onshinderråd. Råden
fungerar som en vik�g länk mellan beslutsfa�are och personer med funk�onsnedsä�ningar i
staden. Råden är rådgivande och e� forum för överläggningar, samråd och ömsesidig
informa�on mellan funk�onshindersföreningarna och stadens nämnder och styrelser.
Det är Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad (HSO) som sammanställer
föreningarnas nomineringar �ll stadens olika funk�onshindersråd och bevakar och driver
gemensamma intressepoli�ska frågor. HSO är e� samarbetsorgan för 30 föreningar i
samverkan och anordnar även e� antal utbildningsseminarier för råden.
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Den 1 februari träﬀade våra rådsrepresentanter Pia Ehnhage, funk�onshinderombudsman i
Stockholms stad, och diskuterade bland annat det nya delak�ghetsprogram som staden
sjösa�e under 2018.
Den pågående statliga LSS-utredningen har genomsyrat vår verksamhet på ﬂera sä� även
under 2018. Många medlemmar vi�nar om nedskärningar och avslag på ansökningar om
insatser såväl som vid omprövningar av redan beviljade insatser. Fortsa�a mobiliseringar
och protester har synts i hela landet och i Stockholm anordnades även i år den 3 december
en stor manifesta�on mot de åtstramningar som succesivt sker inom alla LSS-områden,
lokalt som na�onellt.
Under året har FUB Stockholm ha� en direkt samverkan med Stockholms stad speciﬁkt kring
LSS-frågorna. Det är en samverkan i enlighet med LSS-lags��ningen. Förhoppningen är a�
denna dialog med staden ska ge en fördjupad bild av hur staden ser på de nedskärningar
som sker, såsom a� antalet beslut om insatsen kontaktperson har halverats under de
senaste åren. Vidare vill vi förmedla en bild av vilka konsekvenser neddragningarna får samt
ge förslag på områden där vi konkret kan samverka med staden.
Vi har deltagit i Socialförvaltningens referensgrupp för intresseföreningar samt deltagit på en
hearing om boende för personer med funk�onsnedsä�ning i januari. Denna hearing hölls
inför Socialförvaltningens årliga Socialtjäns�nternat där chefer och medarbetare från
stadens alla stadsdelar samt verksamhetsområden samlas.
INTRA-dagarna i september varje år är e� vik�gt forum för ny kunskap och forskning inom
området funk�onsnedsä�ning. FUB Stockholm deltog med ﬂera representanter under årets
INTRA-dagar där LSS-utredningen stod i fokus.
Under 2018 har vi fortsa� medverkat i Kung Saga särgymnasiums referensgrupp i projektet
”Kung Saga Cer�ﬁering”, e� projekt som handlar om a� underlä�a ungdomars väg in på
arbetsmarknaden.

Harald Strand,

ny förbundsordförande i FUB,
är ﬂi�g deba�ör i LSS-frågor
och skriver många intressanta
och användbara ar�klar på
sajten Reclaim LSS
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Malin Anna Ruben och Carl O�o Emling var två av 550 personer som kom och såg
Barbados på FUB-dansen den 26 oktober.

FUB-DANSER PÅ FRYSHUSET
Våra FUB-danser på Fryshuset är fortsa� en mycket populär och uppska�ad
fri�dsverksamhet. 2018 anordnades 16 FUB-danser med e� sni� på ca 350 besökare per
�llfälle och danssugna FUB-are från hela landet kommer �ll våra fredagsdanser. Under året
tog vi emot delega�oner från t ex Gotland och Mjölby. Fak�skt har vårt rykte nå� så långt
som �ll Japan! Under hösten ﬁck vi oväntat besök från en grupp forskare och socialarbetare
från Japan, som var mycket nyﬁkna på a� höra om vår verksamhet.
Ansvarig för FUB-danserna har varit Eva Söderbärj.

Japanskt besök på FUB-dansen på Fryshuset i september 2018.
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FRITIDSAKTIVITETER
Vi har varje vecka ha� ﬂera olika fri�dsak�viteter för barn och vuxna �ll kra�igt
subven�onerat pris. Dessa ak�viteter är Bowling (2 grupper), Vuxengymnas�k,
Barngymnas�k (2 grupper), Dans för barn/ungdomar samt en samtalscirkel för unga vuxna,
kallad ”E�er Jobbet”.
Sammanlagt har 12 ledare och ca 150 deltagare regelbundet deltagit i våra fri�dsak�viteter.
I samtliga ak�viteter ökar antalet deltagare och en stor del i det har våra fantas�ska
fri�dsledare som på e� professionellt sä� leder ak�viteterna vecka e�er vecka.

Samtalsgruppen ”E�er Jobbet” träﬀas på Birkagården
varannan fredag.

Samling i dansgruppen för barn och unga 10-17 år.

Vi samverkar med ﬂera andra aktörer såsom:
• Svenska Downföreningen kring t ex barngymnas�ken
• Au�sm- och Aspergerföreningen och RBU kring ﬂera event
• NBV kring ak�viteten Sprallsång för barn och unga
• Mälarhöjdens IK med laget MIK All Stars, e� fotbollslag för barn 8-13 år med
intellektuell funk�onsnedsä�ning.
• Älvsjö AIK simning som erbjuder familjesimning.
• Studieförbundet Vuxenskolan, SV, där vi bland annat sponsrat ak�viteten
Upplevelsemusik på Lagunen och erbjuder lägre avgi� för FUB-medlemmar i vissa
studiecirklar. Studiecirkeln ”Mänskliga rä�gheter” och ”Åldern har sin rä�” har
samarrangerats och planerats av Inre Ringen och SV.
På hemsidan kan man läsa mer om alla ak�viteter, www.fubstockholm.se.
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FLER AKTIVITETER OCH EVENT
Skansendagen, med parollen ”e� Skansen för alla”, är en återkommande ak�vitet med fri
entré för FUB-medlemmar som vi varit med och anordnat i många år. 2018 genomfördes
Skansendagen den 23 augus� och det blev en härlig dag full med ak�viteter och
musikuppträdanden. Totalt kom nästan 3 000 personer enbart för de�a event.

Alla ﬁck prova på a� rösta under Skansendagen.

På Skansendagen informerade också FUB och Inre Ringen om sin verksamhet. Skansendagen
är genomförbar tack vare e� go� samarbete med Skansen som bidrar med stora resurser,
inte minst personellt. Medverkande aktörer är Studieförbundet Vuxenskolan, Au�sm- och
Aspergerföreningen i Stockholms län samt myndigheten för delak�ghet.

Några av Skansens invånare visade upp sig under medlemsdagen på Skansen.
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I oktober arrangerades en dag för barnfamiljer med föreställning av Dockteatern Ti�ut.
Arrangemanget skedde i samverkan med Forum funk�onshinder samt Au�sm- och
Aspergerföreningen och RBU i Stockholms län.

Fiskdamm i samband med teaterföreställning
under familjedagen på Forum Funk�onshinder.

E� av våra mest emotsedda evenemang varje år är FUB-kryssningarna. 2018 genomfördes
två båtkryssningar med Silja Galaxy. En i juni och en i december. Ca 200 personer per
kryssning deltog.

200 goodiebags förbereds inför FUB-kryssningen
den 30 november 2018.

ÖVRIGA EVENEMANG

Inre Ringen har deltagit som utställare i Idro�sförvaltningens temadag ”Den fria �dens
kvalitet” för personal inom LSS.
Riks-FUB bjöd in oss a� stå �llsammans med dem som utställare under
Gymnasiesärskolemässan på Fryshuset under hösten.
Det har också kommit förfrågningar från andra föreningar som vill kunna erbjuda barn och
ungdomar med intellektuell funk�onsnedsä�ning a� delta i deras ak�viteter. De
föreningarna har vi stö�at och uppmuntrat.
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MEDLEMSSERVICE
2018 har föreningen fortsa� sträva e�er a� vara �llgänglig samt aktuell via ständig
omvärldsbevakning och deltagande i sammanhang där vår målgrupp ﬁnns. Genom a� vi syns
blir det lä�are a� iden�ﬁera sig med oss som förening.

Hemsida och Facebook
I slutet av 2018 lanserades en ny hemsida med mer och tydligare informa�on. Uppdateringar
sker frekvent, o�ast dagligen. Även på vår Facebooksida.

Kansli
Stefan Fagerström är anställd som verksamhetschef i föreningen och viss administra�v hjälp
har kallats in vid behov. Kansliet är i regel öppet vardagar kl. 9-16. I anslutning �ll kansliet
ﬁnns stora samlingslokaler, ”Å�otvåan”, som föreningen kan utny�ja för olika typer av
möten och medlemsak�viteter.

Medlemsrådgivare och rä�sombud
Föreningen har två medlemsrådgivare, Simon Ilhammar
och Ulla Reiman, samt e� rä�sombud, Stefan Fagerström.
Tillsammans med riksförbundets jurister erbjuder de råd
och stöd i många olika frågor och ärenden, �ll medlemmar
med intellektuell funk�onsnedsä�ning, närstående, gode
män och yrkesverksamma.

Stefan Fagerström, verksamhetschef
och rä�sombud i FUB Stockholm.
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PROJEKT
Totalt har vi ha� tre projekt i föreningen
under året som gå�. Här nedan är en kort
beskrivning av dessa projekt. Läs mer om
projekten på vår hemsida.

Access
2018 har vi inom EU-projektet ”Access”
genomfört ﬂera pilotcirklar inom grundläggande IT och IT-säkerhet samt ha� möten i
såväl Budapest som Ljubljana. Även organisa�oner från England, Ungern och Slovenien är med.

Arbetsmöte i Slovenien i IT-projektet Access i december 2018.

Jag kan cykla
Vi har få� medel från Arvsfonden �ll e� projekt som heter ”Jag kan cykla”. Målet för
projektet är a� etablera en kursverksamhet i Sverige där personer med intellektuell
funk�onsnedsä�ning ges möjlighet a� lära sig cykla tvåhjuling, baserat på den amerikanska
modellen ”Loose the training wheels/I Can Bike”.
E� pilotläger hölls i juni och Arvsfonden beviljade i slutet av året y�erligare medel för en
fortsä�ning över 3 år där vi förhoppningsvis kommer erbjuda 200 barn möjligheten a� lära
sig cykla.

Avslutning på cykellägret i Konradsbergshallen i juni 2018 med 12 deltagare.
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Kista Rinkeby dagliga verksamhet ﬁck besök av vår valgrupp. 2 gånger!

Jag kan påverka
Under året har vi också genomfört e� spännande valprojekt med namnet ”Jag kan påverka” med stöd
av ﬁnansiering från MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Inre Ringen Stockholm bildade en valgrupp för a� arbeta för a� ﬂer personer med intellektuell
funk�onsnedsä�ning skulle rösta i valet �ll riksdag, lands�ng och kommun 2018. De�a utmynnade i
kampanjen #jag ska rösta.
Kampanjen ﬁck en bra start med e� inslag i SVT:s lokala nyheter där valgruppens medlemmar
intervjuades om varför det är vik�gt a� informera personer med intellektuell funk�onsnedsä�ning
om valet och om hur det går �ll a� rösta. Kampanjen ﬁck också draghjälp av �dningen Unik.
Under �den fram �ll valet besökte sedan valgruppen sammanlagt 15 dagliga verksamheter och
gruppbostäder i Stockholm, från Kista i norr �ll Skärholmen i söder. Sammanlagt har vi nå� ut �ll
omkring 200 personer.
Under besöken diskuterades vilka frågor som var vik�ga a� ly�a i valet och gruppen gav vik�g
informa�on om demokra� och rösträ�.
Det skapades även en grupp på FUB Stockholms Facebooksida som ﬁck heta #jagskarösta, där vik�g
informa�on om valet lades upp.
För många handlar det om a� inte veta hur det går �ll a� rösta, så valgruppen tyckte a� det var en
bra idé a� genomföra provval. Med rik�ga röstbås och röstsedlar från Valnämnden genomfördes e�
provval under Skansendagen den 29 augus�. Sammanlagt lade 70 personer ner sina röster i valurnan.
Vi har gjort återbesök på i princip alla verksamheter vi informerat om valet och delat ut
#jagharröstat-kepsar �ll dem som röstat. Flera av dem hade röstat för första gången, och som e�
resultat av a� de deltagit i provvalet.
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HAR VI GENOMFÖRT DET VI SKULLE GÖRA 2018?
Merparten av det som föreningen åtagit sig a� göra under 2018 har också genomförts
plus a� verksamhet som inte står i verksamhetsplanen för 2018 har ini�erats och
genomförts.
E� antal kunskapsinriktade möten och studiecirklar har genomförts, kon�nuerlig
dialog har förts med e� antal poli�ker och andra beslutsfa�are kring våra frågor och vi
har anordnat ﬂera medlemsarrangemang med betoning på kultur och gemenskap.
Flera nya spännande samarbeten har inle�s och kontaktytorna har utökats.
Fri�dsak�viteterna är något av föreningens hjärta. A� så många medlemmar fak�skt
är engagerade i alla dessa ak�viteter är vik�gt för vårt berä�gande som en förening
som verkar för e� go� liv - inte bara på pappret utan också i verkligheten. Om vi inte
hade den dagliga kontakten med medlemmarna skulle vi nog inte kännas lika relevanta t ex i vårt intressepoli�ska arbete.
Våra ak�viteter har fortsa� drivits med hjälp av entusias�ska ledare och personal och
vi kan inte nog ly�a fram deras betydelse för vår verksamhet.

EKONOMI
Budgetåret 2018 uppvisar en ekonomi i balans. FUB Stockholm
har medvetet använt avkastningen från vårt fondinnehav,
drygt 300 tkr, för a� kunna erbjuda en så bred verksamhet
som möjligt, och �ll subven�onerad kostnad.
Föreningen bidrog också ekonomiskt �ll såväl Studieförbundet
Vuxenskolans som NBV´s verksamhet.
Vår policy a� alla medlemmar är lika välkomna oavse� vilken
lokalförening man �llhör. I princip är det enbart FUB
Stockholm som ﬁnansierar och bidrar med resurser �ll
FUB-danserna, Skansendagen, båtkryssningar mm dit alla
medlemmar i Stockholms län är lika välkomna.
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ÖVRIGT OM ÅRET SOM GÅTT
Socialnämnden har beviljat föreningen verksamhetsbidrag och Idro�snämnden,
liksom HSN, har beviljat bidrag �ll föreningens fri�dsak�viteter. FUB Stockholm är
tacksamma för dessa verksamhetsbidrag som möjliggör en stor del av vår
verksamhet.
Som medlem i FUB Stockholm och Inre Ringen är du också medlem i Länsförbundet
FUB i Stockholms län och Riksförbundet FUB.
FUB Stockholm är också medlem i HSO Stockholms stad, i Handikapphistoriska
föreningen, i föreningen INTRA samt i studieförbundet Vuxenskolan.
Många eldsjälar gör stora insatser. Föreningen har ge� råd och stöd �ll personer
med intellektuell funk�onsnedsä�ning, anhöriga och allmänhet. De ak�viteter som
drivs är habiliterande och av betydelse för en god levnadsnivå.

Inre Ringen besöker funk�onshinderombudsmannen, Pia Ehnhage,
i Stadshuset som avslutning i studiecirkeln om mänskliga rä�gheter.
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FUB Stockholms styrelse under verksamhetsåret 2018:
Ordförande
Vice ordförande

Torbjörn Dacke
Eva Flygare Wallén

Ledamöter

Malin Tjernell Prioset
Monica Billgren
Bengt Lyngbäck
Erik Edlund
Eva Söderbärj
Conny Bergkvist
Krister Ekberg

Ersä�are

Mia Munkhammar

Adjungerad
styrelseledamot

Stefan Fagerström, verksamhetschef

Arbetsutsko�

Torbjörn Dacke, ordförande
Eva Flygare Wallén, vice ordförande
Stefan Fagerström, verksamhetschef
Krister Ekberg, ordförande Inre Ringen Stockholm

Revisorer

Ella Bladh, auktoriserad revisor, ordinarie
Erling Södergren, föreningsrevisor, ordinarie

Valberedning

Iren Åhlund

Inre Ringen Stockholms styrelse under verksamhetsåret 2018:
Ordförande

Krister Ekberg

Vice ordförande

Stefan Bartsch

Ledamöter

Ane�e Elvung
Hans Finn
Olle Jirving
Ann Göransson
Fredrik Rispe
Jessica Pavlov
Chris�na Sundström
Soﬁa Söderbärj
Conny Bergkvist

Handledare

Mekki Karlsson
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FUB Stockholms representanter i stadens funk�onshinderråd under 2018:
Bostadsbolagen
Stefan Fagerström

Rinkeby-Kista sdn
Karin Lansky

Fastighetsnämnden
Eva Söderbärj

Östermalms sdn
Monica Billgren

Enskede-Årsta-Vantörs sdn
Ulf Uddsten

Hässelby-Vällingby sdn
Lill Mellbom

Socialnämnden
Bengt Lyngbäck

Skärholmens sdn
Lo�a Rosenström

Kungsholmens sdn
Eva Söderbärj

Södermalms sdn
Stefan Fagerström

Arbetsmarknadsnämnden
Bengt Lyngbäck

Farsta sdn
Annika Nyström Karlsson

Älvsjö sdn
Lo�a Rosenström

Idrottsnämnden
Eva Söderbärj

Utbildningsnämnden
Solbri� Östergren

Kulturnämnden
Eva Söderbärj

Liljeholmen-Hägerstens sdn
Gunborg Johansson

Kyrkogårdsnämnden
Ulrika Pohl Andersson

Stadsbyggnads- och exploateringsnämnden
Ulf Uddsten

Kommunstyrelsen
Stefan Fagerström

Medlemsrådgivare
Ulla Reiman, tel: 0707 74 43 39
Simon Ilhammar, simon.ilhammar@gmail.com, tel: 0737 75 41 01 (söndag 18-21)
Rä�sombud
Stefan Fagerström, stefan.fagerstrom@fubstockholm.se, tel: 600 16 74
Personal FUB-danser på Fryshuset
Chris�na Engström
Janne Höijer
Lennart Bäck
Mia Söderbärj
Anna Söderbärj
Eva Söderbärj
Ulrika Weberud
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Fri�dsledare
Jonas von Hofsten - Bowling
Lo�a Adolfson - Bowling och Vuxengymnas�k
Soﬁa Björklund - Vuxengymnas�k (t o m februari 2018)
Ida Adolfsson - Vuxengymnas�k
Elin Adolfsson - Vuxengymnas�k
Linnea Lindh - Barndans
Joseﬁn Sjölander - Barndans
Eva-Lena Fältström - Barngymnas�k
Nina Yggström - Barngymnas�k
Chris�na Sjöwall - Barngymnas�k
FUB Stockholms kansli
Stefan Fagerström, verksamhetschef
S:t Göransgatan 84, 3 tr, 112 38 Stockholm. Tel: 08 600 16 74.
info@fubstockholm.se
www.fubstockholm.se
orgnr: 80 20 06 - 1696

Kajsa, nöjd deltagare på FUB Stockholms cykelläger.
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Stockholm den 19 februari 2019

För styrelserna i FUB Stockholm och Inre Ringen Stockholm:

Torbjörn Dacke
Ordförande, FUB Stockholm

Eva Flygare Wallén
vice ordförande, FUB Stockholm

Eva Söderbärj
ledamot, FUB Stockholm

Erik Edlund
ledamot, FUB Stockholm

Bengt Lyngbäck
ledamot, FUB Stockholm

Monica Billgren
ledamot, FUB Stockholm

Malin Tjernell Prioset
ledamot, FUB Stockholm

Krister Ekberg
Ordförande Inre Ringen och
ledamot, FUB Stockholm

Stefan Bartsch
vice ordförande, Inre Ringen

Ann Göransson
ledamot, Inre Ringen

Ane�e Elvung
ledamot, Inre Ringen

Conny Bergkvist
ledamot, Inre Ringen och FUB Stockholm

Jessica Pavlov
ledamot, Inre Ringen

Hans Finn
ledamot, Inre Ringen

Soﬁa Söderbärj
ledamot, Inre Ringen

Fredrik Rispe
ledamot, Inre Ringen

Olle Jirving
ledamot, Inre Ringen

Chris�na Sundström
ledamot, Inre Ringen
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