År efter år har FUB Malmö inte haft tillräckligt många aktiviteter för att uppfylla kriterierna
för stöd till en halv konsulenttjänst.
Utifrån vårt perspektiv som funktionshinderförening har vi det svårt att passa in i det
regelverk som i första hand är skrivet för idrottsföreningar. Påpekas bör att våra medlemmar
är måttligt till gravt utvecklingsstörda.
Det är hela tiden en balansgång mellan att ha aktiviteter och kostnaden för dem.
Vi är t.ex. beroende av att ha ledare på varje aktivitet och det krävs att de har livserfarenhet.
Vi kan också för det mesta enbart ha EN aktivitet per kväll, dagtidsaktiviteter – där är det
ytterst begränsat beroende på att våra medlemmar är på daglig verksamhet.
Ett problem som vi arbetar med är att medlemmar har anmält sig till en aktivitet och sen har
det visat sig att de inte kunnat delta p.g.a. att gruppboendet inte haft tillgänglig personal som
har kunnat följa med deltagarna vilken de av olika anledningar haft behov av.
Ett annat problem är att vi har bjudit in till aktiviteter där det blivit för få deltagare för att det
skulle vara lönsamt att genomföra aktiviteten och därmed inte kunnat räkna med dessa
aktiviteter.
Det försvårar betydligt att inte ha en konsulent som kan ge medlemmarna, deras anhöriga,
gode män, våra ledare och annan personal som finns runt våra medlemmar den service som de
så väl behöver.
I förlängningen innebär det att vi måste lägga ner föreningen eftersom det inte går att sköta
föreningen utan konsulent och vi har inga ekonomiska möjligheter att avlöna en konsulent
själva vilket innebär att då förlorar våra medlemmar det fritidsutbud som de har behov av.
2015 överklagade FUB Malmö Fritidsnämndens beslut att avslå vår ansökan om dispens
gällande konsulentbidrag till Förvaltningsrätten men överklagan avslogs även där.
På fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11 har allianspartierna slagit fast att denna typ av
verksamhet som FUB har behövs och måste stöttas och tas tillvara. Partierna förutsatte att den
styrande minoriteten snarast inkommer med förslag om en långsiktig lösning.
INGENTING HAR HÄNT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Det är viktigt att alla föreningar ges samma förutsättningar att kunna bedriva sin
verksamhet på. Jag är övertygad om att alla som var på gårdagens möte håller med.
Jolanta Flink
FUB Malmö

