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LÄTTLÄST SAMMANFATTNING:
                                              
FUB STOCKHOLM OCH INRE RINGEN STOCKHOLM 
FUB Stockholm arbetar för a� skapa goda levnadsvillkor för personer med intellektuell 
funk�onsnedsä�ning och dess anhöriga. Inre Ringen är en sek�on inom FUB Stockholm för 
personer med egen intellektuell funk�onsnedsä�ning. FUB och Inre Ringen driver 
verksamheten ihop. 

MEDLEMMAR
Vi hade 1 302 medlemmar vid årets slut.

Vi har få� 86 stycken nya medlemmar under 2019.

Det är också 171 personer vars medlemskap avslutats under 2019, de allra flesta på grund av 
a� medlemsavgi�en inte betalats under året.

STYRELSER
FUB Stockholms styrelse samverkar med styrelsen i Inre Ringen.

I FUB Stockholms styrelse finns också två personer med egen intellektuell 
funk�onsnedsä�ning.

FUB Stockholm har även e� arbetsutsko� med deltagare från båda styrelserna. 

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 har ske� med staden om LSS, både med Stadshuset och med Socialförvaltningen.

Vi har även ha� möten med bland annat Habilitering & Hälsa, Begripsam och 
funk�onshinderombudsmannen i Stockholm, Pia Ehnhage.

Vi har arrangerat studiecirklar om LSS och EU-valet �llsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan.
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MEDLEMSMÖTEN OCH ANDRA ARRENGEMANG
Vi har anordnat:
• FUB-danser varannan fredag på Fryshuset
• Cykelläger under varje skollov
• Månadsmingel en fredagskväll i månaden
• Årsmöte i mars
• Sommarak�viteter i samverkan med Vuxenskolan
• Båtkryssning i juli och december
• Medlemsdag på Skansen i augus�
• Möte om hur man väljer grundskola i november

ÖVRIGA AKTIVITETER
Vi har erbjudit bowling, barndans, barngympa, vuxengympa, samtalsgrupp för unga vuxna, 
månadsmingel och samverkat med flera föreningar i andra fri�dsak�viteter.

Vi har samverkat med Studieförbundet Vuxenskolan, Au�sm- och Aspergerföreningen, RBU 
och Svenska Downföreningen. 

Vi har informerat om FUB och Inre Ringen i många sammanhang såsom på konferenser, 
mässor och utställningar och vi har även besökt dagliga verksamheter och gruppboenden.  

Vi har informerat 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 e� cykelprojekt där vi ska lära fler barn och ungdomar a� cykla och är med i e� 
EU-projekt om hur man använder telefon och surfpla�a.

Många personer gör stora insatser för FUB och Inre Ringen. 

Längst bak kan du se vilka som varit med under 2019 i styrelser eller som ledare i våra olika 
ak�viteter. 

Där står också om hur du kontaktar FUB Stockholms kansli.

EKONOMI
Vi har gjort av med lite mer pengar än vi räknat med under året.

Det vi gör bidrar �ll sammanhållning och god levnadsnivå.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
FUB STOCKHOLM 2019

FÖRORD TILL VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 
2019

Verksamheten under 2019 har varit omfa�ande 
såväl vad gäller ak�viteter för våra medlemmar, 
intressepoli�skt arbete som olika 
utvecklingsprojekt. 

För danser, kryssningar, gymnas�k, bowling mm 
har deltagandet varit stort. Trots ökande 
kostnader har föreningen lyckats klara e� 
ekonomiskt u�all i stort i nivå med budget. 
Under året har även en sommarkryssning 
genomförts vid sidan om den klassiska 
julkryssningen. Skansendagen genomfördes med 
rekordstort antal besökare. Försök har gjorts 
med sommarkurser i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan. De�a med 
anledning av a� många medlemmar har svårt 
med sysselsä�ning de veckor under sommaren 
då arbetsplatser och dagliga verksamheter är 
stängda. Inre Ringen har med go� resultat under 
året startat månadscafé för våra medlemmar.

Intressepoli�skt började året med presenta�on 
av LSS-utredningen. FUB Stockholm har i 
samarbete med Länsförbundet, Riksförbundet 
och andra funk�onsrä�sorganisa�oner deltagit i 
deba�en. I Stockholm blev frågan om 
Habiliteringsersä�ning i daglig verksamhet 
under våren angelägen a� driva med kra�. De�a 
med anledning av a� staden för 2018 valde a� 
betala �llbaka 25 mkr i statsstöd. Det var därför 
med stor glädje vi under sommaren nåddes av

beskedet a� Stockholm höjer ersä�ningen från 
8 kronor �ll 13 kronor per �mme. Vi ser det som 
e� kvi�o på a� vår ambi�on a� samverka med 
staden är en bä�re strategi snarare än 
konfronta�on. Den lagstadgade rä�en �ll 
samverkan enligt LSS 15:7 med staden har 
utvecklats väl. Det är flera vik�ga frågor vi där 
driver, exempelvis frågan om a� få sta�s�k över 
antalet ansökningar och avslag när det gäller 
olika insatser enligt LSS och SOL. FUB Stockholm 
har också deltagit fli�gt i de diskussioner som 
staden bjudit in �ll vad gäller omorganisa�on av 
Funk�onshinderråden. Dessa råd är en unik 
möjlighet för oss a� få inflytande och påverka. 
Därför kommer vi a� lägga stor energi också 
under 2020 i sy�e a� påverka hur råden 
kommer a� organiseras samt a� hi�a bra 
företrädare som kan nomineras �ll råden.

Under året har FUB Stockholm drivit flera 
projekt, vissa av dessa av rä� betydande storlek 
exempelvis ”Jag kan cykla”. För de�a projekt har 
Arvsfonden beviljat betydande anslag för tre år. 
Första året har varit en framgång med stort 
deltagande både i Stockholm och andra delar av 
landet. Även interna�onellt har FUB Stockholm 
deltagit i IT-projektet Access. Vår målsä�ning är 
a� även fortsä�ningsvis starta och delta i olika 
projekt som gagnar våra medlemmar, så länge 
de�a med vår lilla organisa�on kan ske med 
rimlig administra�on och kontroll.
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FUB Stockholm samverkar i ökande utsträckning 
med andra organisa�oner, exempelvis 
Studieförbundet Vuxenskolan, NBV, Au�sm o 
Aspergerföreningen, Svenska Downföreningen, 
RBU mfl. Även inom FUB har samverkan med 
såväl Länsförbundet som Riksförbundet ökat. 
Det är också angeläget a� delta i vår 
paraplyorganisa�on Funk�onsrä� Stockholm 
stad, och a� nominera ledamöter �ll såväl 
Länsförbundet, Riksförbundet och Funk�onsrä� 
Stockholm stad. Visserligen kan deltagandet 
ibland uppfa�as som uddlöst och byråkra�skt, 
men vår inställning är a� vi genom vårt
 deltagande kan påverka dessa organisa�oners 
arbete i rä� riktning. Tillsammans blir vi starka.

Vår verksamhetschef, medarbetare i ak�viteter, 
styrelseledamöter och många medlemmar har 
förtjäns�ullt bidragit �ll a� utveckla och utöka 
verksamheten under 2019. De�a fortsa� med 
en ekonomi någorlunda i balans. Både genom 
ökade stöd och anslag, men också genom god 
kostnadskontroll. Det ekonomiska u�allet för 
2019 följer i stort den budget som redovisades 
vid senaste föreningsstämman. 

Inför 2020 är förutsä�ningarna goda för en 
fortsa� posi�v utveckling av verksamhet såväl 
avseende ak�viteter, intressepoli�skt arbete, 
som olika �llfälliga utvecklingsprojekt.

Stefan Fagerström, 
Bengt Lyngbäck och 

Torbjörn Dacke på FUB 
Stockholms prova på-dag 

i cykelprojeketet i
 Kungsträdgården.
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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 2019 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.

MEDLEMMAR

FUB Stockholm har få� 86 nya medlemmar 
under 2019. Sam�digt har vi tappat 171 
medlemmar under året, varav de flesta inte 
betalt medlemsavgi�en. De�a trots a� 
medlemsavgi�en i FUB sänktes 2019 samt a� 
vi har e� ny�, smidigare medlemsregister från 
2019.

Totalt hade FUB Stockholm 1 302 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 240 kronor och för 
familjemedlem 60 kronor. Av medlemsavgi�en 
har 80 kronor för huvudmedlem och 60 kronor 
för familjemedlem gå� �ll FUB Stockholm. 
Resterande del av medlemsavgi�en har gå� �ll 
Riksförbundet FUB och Länsförbundet FUB i 
Stockholms län.

FUB STOCKHOLMS OCH INRE RINGEN 
STOCKHOLMS STYRELSER

•  FUB Stockholms styrelse har ha� 10 
    protokollförda möten och FUBStockholms       
    arbetsutsko� har ha� 5 protokollförda möten        
    under verksamhetsåret. 

•  Inre Ringen Stockholms styrelse har 
    sammanträ� 8 gånger under 2019. 

•  Sist i verksamhetsberä�elsen finns 
    styrelseförteckningar.

•  Inre Ringen och FUB Stockholms styrelser                                                        
    samverkar och två personer från Inre Ringen
    även med i FUB Stockholms styrelse. Båda  
    styrelserna bidrar �ll verksamhets-
    planeringen, vilket bidragit �ll bä�re 
    utny�jande av våra gemensamma resurser. 

•  Vi är anslutna �ll Länsförbundets FUB i 
    Stockholms län. Torbjörn Dacke och Malin    
    Tjernell Prioset och Krister Ekberg har varit  
    föreningens representanter i Länsförbundet 
    FUBs styrelse. 

Varje onsdag har vi över 30 deltagare på vår bowling i Birkastan.

                                              
              5



FUB STOCKHOLMS OCH INRE RINGEN 
STOCKHOLMS STYRELSER

• Eva Söderbärj finns med som vår representant
   i Funk�onsrä� Stockholms stads styrelse 
   (�digare HSO Stockholms stad).

•  Torbjörn Dacke deltog som föreningens 
    representant på FUBs förbundsstämma.

•  Krister Ekberg från Inre Ringen Stockholm är 
    med i FUBs förbundsstyrelse.

•  I Inre Ringen Stockholms läns styrelse har 
    föreningen representerats av Olle Jirving och 
    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, utställningar samt i      
    daglig verksamhet och på boenden. 

Ordförande för Inre Ringen i Stockholm respek�ve i Stockholms 
län, Krister Ekberg och Jens Persson.

Varje onsdag har vi över 30 deltagare på vår bowling i Birkastan.

INRESSEPOLITIK

FUB Stockholm har ha� representanter i många 
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�onshinders-
föreningarna och stadens nämnder och styrelser. 

Det är Funk�onsrä� Stockholms stad (�digare 
HSO stockholms stad) som sammanställer 
föreningarnas nomineringar �ll stadens olika 
funk�onshindersråd och bevakar och driver 
gemensamma intressepoli�ska frågor. 
Funk�onsrä� Stockholms stad är e� 
samarbetsorgan för 30 föreningar i samverkan 
och anordnar även e� antal kunskapsträffar
 

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.

    Inre Ringen har även deltagit i allmänna      
    möten om LSS samt på Funk�onsrä� 
    Stockholms läns möten om t.ex. färdtjänsten     
    och arbetsmarknaden.

•  Under året har Mekki Karlsson varit 
    handledare i Inre Ringen Stockholm. 
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och utbildningsseminarier för råden.

Stockholms stad har implementerat e� ny� 
program för �llgänglighet och delak�ghet för 
personer med funk�onsnedsä�ning, som gäller 
2018-2023. Programmet är mycket bra och 
tydligt men utmaningen är hur vi, t ex genom 
funk�onshinderråden, kan få programmet a� 
genomsyra all verksamhet i staden.  2019 
upplevde vi inte a� det nya 
delak�ghetsprogrammet hade den effekten.
 
Under året har det också varit stort fokus på hur 
funk�onshinderråden ska organiseras framöver. 
Stockholms stad har bjudit in �ll flera 
dialogmöten där FUB Stockholms åsikter tydligt 
har uppmärksammats (läs mer på vår hemsida). 
Under våren 2020 kommer staden presentera 
e� förslag på hur den kommande 
organisa�onen ska se ut. 
                                      
Många medlemmar vi�nar fortsa� om 
nedskärningar och avslag på ansökningar om 
insatser såväl som avslag vid omprövningar av 
redan beviljade insatser. Många har också hört 
av sig om oro för brister i LSS-boenden samt om 
bris�älligt stöd i skolan. Den gemensamma 
nämnaren är o�a avsaknad av kompetens 
snarare än enbart bristande resurser. FUB har 
också, �ll regering och riksdag, särskilt tagit upp 
frågan om a� e� kompetensly� behövs både 
inom LSS och i skolan. 

Det har varit e� stort tryck på FUBs rä�sombud 
2019 och trenden är tyvärr a� medlemmar allt 
o�are tvingas överklaga �ll domstol. 
 
Harald Strand, förbundsordförande i FUB, är 
fli�g deba�ör i LSS-frågor och skriver många 
intressanta och användbara ar�klar på sajten 
Reclaim LSS. 

Även under 2019 har FUB Stockholm ha� en 
direkt samverkan med Stockholms stad specifikt 
kring LSS-frågorna. Det är en samverkan i 
enlighet med LSS-lags��ningen. 
     

Styrelsen i FUB Stockholm i april 2019.

Förhoppningen är a� denna dialog med staden 
ska ge en fördjupad bild av hur staden ser på de 
nedskärningar som sker, såsom a� antalet 
beviljade beslut har minskat under de senaste 
åren. De�a trots a� inga omständigheter har 
förändrats i de individuella personernas liv. 
Vidare vill vi förmedla en bild av vilka 
konsekvenser neddragningarna får samt ge 
förslag på områden där vi konkret kan samverka 
med staden. E� sådant område är a� belysa den 
ekonomiska situa�onen för våra medlemmar. 
       
Vi har deltagit i Socialförvaltningens 
referensgrupp för intresseföreningar, som är e� 
annat utmärkt forum där vi kan ly�a aktuella 
frågor inom FUB.  

INTRA-dagarna i september varje år är e� vik�gt 
forum för ny kunskap och forskning inom 
området funk�onsnedsä�ning.  FUB Stockholm 
var representerade även de�a år.
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FUB-DANSER PÅ FRYSHUSET

Våra FUB-danser på Fryshuset är fortsa� en 
mycket populär och uppska�ad 
fri�dsverksamhet. 2019 anordnades 15 
FUB-danser med e� sni� på ca 350 besökare
per �llfälle. Danssugna FUB-are från hela landet 
kommer �ll våra fredagsdanser. Under året tog 
vi emot delega�oner från t.ex. Gotland och 
Falun. 

Ansvarig för FUB-danserna har varit Eva 
Söderbärj och Mia Söderbärj.
 

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”.

Under 2019 startade Inre Ringen även e� 
Månadsmingel, som är en kvällsverksamhet en 
fredag i månaden. 

Sammanlagt har 19 ledare och ca 160 deltagare 
regelbundet deltagit i våra fri�dsak�viteter. 

  

A� vi har så många deltagare i våra ak�viteter 
beror �ll stor del på våra fantas�ska fri�dsledare 
som på e� professionellt och ödmjukt sä� leder 
ak�viteterna vecka e�er vecka.

REGELBUNDNA FRITIDSAKTIVITETER

Dansgolvet under en av FUB-danserna på Fryshuset.

Ulla, Lena, Stefan och Elham har planerat Månadsminglen 2019.

När Barbados uppträder på FUB-dansen kommer så många 
som 600 personer. 

                                              
              8



Vi har samverkat kring fri�dsak�viteter med 
flera andra aktörer såsom:

•  Svenska Downföreningen kring t.ex. 
    barngymnas�ken
•  Au�sm- och Aspergerföreningen och RBU  
    kring flera event
•  Mälarhöjdens IK med laget MIK All Stars, e�    
    fotbollslag för barn 8-13 år med intellektuell  
    funk�onsnedsä�ning.
•  Älvsjö AIK simning som erbjuder familje-
    simning.
•  Studieförbundet Vuxenskolan, SV, där vi bland
    annat erbjudit gra�s studiecirkel i LSS för 
    FUB-medlemmar samt samarrangerat 
    sommarak�viteter.  
•  Även förfrågningar från andra föreningar som
    vill  erbjuda verksamhet för vår målgrupp har
    vi stö�at och uppmuntrat.

På hemsidan kan man läsa mer om alla 
ak�viteter, www.fubstockholm.se.   

ÖVRIGA MEDLEMSTRÄFFAR, AKTIVITETER 
OCH EVENT

Årsmöte i Inre Ringen Stockholm och FUB 
Stockholm hölls den 10 mars 2019.

Barngymnas�ken kör varje lördag i Södermalmsskolan.

Erik Edlund pratar om projekt ”Access” under årsmöte i FUB 
Stockholm 2019.

Öppet hus inför val av grundsärskola 
arrangerades en kväll i november på Söder-
malmsskolan �llsammans med 
Utbildningsförvaltningen, Svenska 
Downföreningen och Au�sm- och Asperger-
föreningen i Stockholms län. Vårdnadshavare får 
möjlighet a� träffa skolor på plats samt förstås 
oss arrangörer. 

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

FUB Stockholms dansgrupp dansar �llsammans varje �sdag i 
Mariaskolan.
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FUB-kryssningarna är varje år e� av våra mest 
emotsedda evenemang. 2019 genomfördes två 
båtkryssningar. En i juli och en i december. Drygt 
200 personer per kryssning deltog. 

ÖVRIGA ENGAGEMANG

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. 2019 genomfördes Skan-
sendagen den 28 augus� och det blev en härlig 
dag full med ak�viteter och musikuppträdan-
den. Totalt kom nästan 4 000 personer enbart 
för de�a event. 

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, RBU i 
Stockholms län, Svenska Downföreningen samt 
myndigheten för delak�ghet.

Barngymnas�ken kör varje lördag i Södermalmsskolan.

I samband med Riks-FUBs ak�vistvecka i 
september erbjöd vi två prova på-dagar med 
cykling i Kungsträdgården. Vi hade även e� tält 
där vi informerade om vår verksamhet.

Dansbanan är proppfull när det är dags för allsång och dans under Skansendagen 2019.                                

Inre Ringen har deltagit som utställare i 
Idro�sförvaltningens temadag ”Den fria �dens 
kvalitet” för personal inom LSS. 

På sommarkryssningen 2019 fick alla våra resenärer varsin solha�.
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I december fick vi besök från en delega�on från 
Japan som innan besöket hos oss hade besökt 
dagliga verksamheter, boenden och särskolor i 
Stockholm. Sy�et med resan var a� få insikter i 
hur verksamheter för personer med intellektuell 
funk�onsnedsä�ning bedrivs i Sverige. 

Tanken var a� gruppen skulle lära sig mer om 
hur vi här implementerar självbestämmande och 
brukarmedverkan.

Den japanska delega�onen bjöds på tradi�onellt luciafika under
besöket hos FUB Stockholm i december 2019.

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

2019 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. 

Medlemsbrev och Länet Runt
Under 2019 har vi skickat ut 5 medlemsbrev 
samt ha� flera helsidor i varje nummer av 
�dningen Länet Runt som ges ut av FUB Stock-
holms län. Vi har även synts i FUBs rikstäckande 
�dning, Unik.
 
Hemsida och Facebook 
I slutet av 2018 lanserades en ny hemsida med 
mer och tydligare informa�on. Innehållet 
revideras regelbundet och nyheter publiceras i 
princip varje vecka.

Vi har också en Facebooksida där uppdateringar 
sker frekvent, o�ast dagligen. 
                 
Kansli
Stefan Fagerström är verksamhetschef i fören-
ingen och Josefin Sjölander är kanslist på del�d, 
ca en dag i veckan. Viss övrig 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 fören-
ingen kan utny�ja för olika typer av möten och 
medlemsak�viteter.

Under 2019 har två projekt bedrivits i 
föreningen. Nedan följer en kort beskrivning av 
dessa projekt. Läs mer om projekten på vår 
hemsida.

Gruppbild från cykelläger under midsommarveckan i Stockholm 
2019.           

PROJEKT

MEDLEMSSERVICE
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Jag kan cykla                         
Vi har få� medel från Arvsfonden �ll e� 3-årigt 
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”.

Under året har vi erbjudit cykelkurser �ll barn 
och ungdomar under samtliga skollov och vissa 
lov även i Göteborg, i samverkan med FUB 
Göteborg. I september arrangerades dessutom 
två prova på-dagar i Kungsträdgården.

Totalt har ca 120 deltagare få� möjligheten a� 
lära sig cykla. 

Projektledare Bengt Lyngbäck och Stefan 
Fagerström har varit ansvariga för projektet. 

Socionom-studenter från Belgien, på besök i Stockholm, tar del 
av materialet i Access.

Access
2019 har vi inom EU-projektet ”Access” fortsa� 
genomfört pilotcirklar inom grundläggande IT 
och IT-säkerhet under rubriken ”Kom igång med 
mobiltelefon och surfpla�a”. Organisa�oner från 
England, Ungern och Slovenien är med i 
projektet och projektmöten har genomförts i 
Budapest, Ungern. ”Access” avslutades i 
september och Studieförbundet Vuxenskolan 
erbjuder nu IT-kurser i sin ordinarie verksamhet.

Projektledare Erik Edlund och Stefan Fagerström 
har varit ansvariga för projektet.

Flera grundsärskolor kom och provade på våra specialcyklar i 
Kungsträdgården i september.

HAR VI GENOMFÖRT DET VI SKULLE GÖRA
UNDER 2019?

Merparten av det som föreningen åtagit sig a� 
göra under 2019 har också genomförts plus a� 
verksamhet som inte står i verksamhetsplanen 
för 2019 har ini�erats och genomförts. 
Exempel på det är enskilda ak�viteter och 
studiecirklar.

 
. 

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. Nya spännande samarbeten har 
inle�s och kontaktytorna har utökats. 
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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 inte 
kunna vara lika uppdaterade 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 2019 uppvisar e� resultat på -282 
tkr. Föreningens två projekt står för merparten 
av de�a resultat, -223 tkr. Se� över hela 
projek�den är dock båda projekten i balans. 
Resultatet för föreningens löpande ekonomi är 
enlighet med lagd budget.

FUB Stockholm har medvetet använt 
avkastningen från vårt fondinnehav, ca 380 tkr, 
för a� kunna erbjuda en så bred verksamhet 
som möjligt, och �ll subven�onerad kostnad.

ÖVRIGT OM ÅRET SOM GÅTT

Socialnämnden har beviljat föreningen 
verksamhetsbidrag och Idro�snämnden har 
beviljat bidrag �ll föreningens fri�dsak�viteter 
liksom HSN. FUB Stockholm är tacksamma för 
dessa verksamhetsbidrag som möjliggör vårt 
arbete.

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 Funk�onsrä� 
Stockholms stad, i Handikapphistoriska 
föreningen, i föreningen INTRA samt i 
Studieförbundet Vuxenskolan.

Vår policy är a� alla medlemmar är lika 
välkomna i all vår verksamhet oavse� vilken 
lokalförening man �llhör och betalar samma 
subven�onerade avgi� som medlemmar i FUB 
Stockholm. I princip är det enbart FUB 
Stockholm som finansierar och bidrar med 
resurser �ll flera länsövergripande arrangemang 
som FUB-danserna, alla fri�dsak�viteter, 
Skansendagen, båtkryssningar mm. 

Många eldsjälar gör stora insatser. 
Föreningenhar 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 Stockholm var utställare i samband med Stockholms 
stads konferens ”Den fria �dens kvalitet” på Nordiska muséet.
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FUB Stockholms styrelse under verksamhetsåret 2019

Ordförande  Torbjörn Dacke
Vice ordförande Eva Flygare Wallén

Ledamöter  Malin Tjernell Prioset
   Monica Billgren
   Bengt Lyngbäck
   Erik Edlund
   Eva Söderbärj
   Conny Bergkvist
   Krister Ekberg
    
Ersä�are  Kia Mundebo
  

Stefan Fagerström, verksamhetschef, har varit adjungerad �ll styrelsemötena. 

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 Söderberg, föreningsrevisor, ordinarie
   PwC, ersä�are

Valberedning  Iren Åhlund
  

Inre Ringen Stockholms styrelse under verksamhetsåret 2019

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 2019

Stockholm Business Region             Hässelby-Vällingby sdn
Erik Edlund       Lill Mellbom 
 
Socialnämnden      Skärholmens sdn
Bengt Lyngbäck, Torbjörn Dacke    Lo�a Rosenström

Kungsholmens sdn      Södermalms sdn
Eva Söderbärj                           Stefan Fagerström

Arbetsmarknadsnämnden     Fastighetsnämnden
Bengt Lyngbäck      Eva Söderbärj

Älvsjö sdn       Idrottsnämnden
Lo�a Rosenström      Eva Söderbärj 

Utbildningsnämnden      Bromma sdn
Liz Adams Lyngbäck      Torbjörn Dacke

Liljeholmen-Hägerstens sdn                                        Norrmalms sdn
Gunborg Johansson      Erik Edlund

Stadsbyggnads- och exploateringsnämnden   Kommunstyrelsen
Ulf Uddsten       Stefan Fagerström

Stella, som var med på e� av FUB Stockholms cykelläger 
2019,  ritade en teckning åt sina två ledare Alex och Samuel.
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Medlemsrådgivare
Ulla Reiman
Simon Ilhammar

Rä�sombud
Stefan Fagerström

Personal på FUB-danser på Fryshuset
Chris�na Engström
Janne Höijer
Lennart Bäck
Mia Söderbärj
Anna Söderbärj
Eva Söderbärj
Andreas Söderbärj
Ulrika Weberud 
Leila Nicklin

Fri�dsledare
Jonas von Hofsten - Bowling
Lo�a Adolfson – Bowling och Vuxengymnas�k
Ida Adolfsson – Vuxengymnas�k
Elin Adolfsson- Vuxengymnas�k
Linnea Lindh - Barndans
Josefin Sjölander – Barndans
Hanna Wagner - Barndans 
Eva-Lena Fältström – Barngymnas�k 
Nina Yggström – Barngymnas�k 
Chris�na Sjöwall – Barngymnas�k 

FUB Stockholms kansli
Stefan Fagerström, verksamhetschef
Josefin Sjölander, kanslist
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 
plusgiro: 25 19 58 – 5
swish: 123 221 02 68
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Stockholm den 17 februari 2020

För styrelserna i FUB Stockholm och Inre Ringen Stockholm: 

Torbjörn Dacke     Eva Flygare Wallén
Ordförande, FUB Stockholm    vice ordförande, FUB Stockholm

Eva Söderbärj      Erik Edlund
ledamot, FUB Stockholm    ledamot, FUB Stockholm

Bengt Lyngbäck     Monica Billgren
ledamot, FUB Stockholm    ledamot, FUB Stockholm

Malin Tjernell Prioset     Krister Ekberg
ledamot, FUB Stockholm    Ordförande Inre Ringen och
       ledamot, FUB Stockholm

Stefan Bartsch      Ann Göransson
vice ordförande, Inre Ringen     ledamot, Inre Ringen 

Ane�e Elvung      Conny Bergkvist
ledamot, Inre Ringen      ledamot, Inre Ringen och FUB Stockholm 

Jessica Pavlov      Hans Finn
ledamot, Inre Ringen      ledamot, Inre Ringen 

Sofia Söderbärj     Fredrik Rispe
ledamot, Inre Ringen     ledamot, Inre Ringen 

Olle Jirving      Chris�na Sundström
ledamot, Inre Ringen      ledamot, Inre Ringen 
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