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1. Inledning 
Det var ingen som vid årsskiftet 2019/20 kunde föreställa sig att året skulle 

kantas av social distansering, inställda aktiviteter och mängder av handsprit. 

Trots motgångarna och utmaningarna som covid-19 inneburit även för oss i 

RBU har vi ställt och tänkt om och ändå lyckats genomföra två skidläger i Åre 

och ett sommarläger på Ekolnsnäs. 

Styrelsen tvingades dock besluta att vårt ridläger i augusti inte var genom-

förbart pga. av risken för smittspridning bland deltagarna. Samma bedömning 

gjorde vi även med vår senaste tillkomna aktivitet – bowlingen på Fyrishov. 

Vi hoppas såklart att smittläget snart ska vara mycket bättre och att vi kan åter-

uppta alla våra uppskattade aktiviteter. 

Styrelsen önskar härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2020. 

2. Medlemsaktiviteter 

2.1 Årelägren 2020 

2.1.1 Big skicamp v.7 

Det var en fartfylld vecka med mycket åkning i stora delar av berget. Efter ett 

år med eget boende var vi tillbaka på Holiday Club där vi avnjöt goda mid-

dagar varje dag. Vi hann också med bad och afterski häng på O’Learys. 

Att åka i februari var en ny erfarenhet, kallare och vintrigare än vad vi är vana 

vid, vilket fick till följd att skidpassens längd kortades ner lite här och där när 

det blev alltför kallt. 

Var det något år som vi skulle ha åkt tidigare på säsongen var det ju just 2020. 

Vi hann genomföra lägret i vanlig anda med en härlig gemenskap precis innan 

pandemin bröt ut i Uppsala och Sverige. 

2.1.2 Kidsveckan v.12 

RBU:s kidsläger för barn och ungdomar som gick av stapeln vecka 12 var upp-

skattat om än lite ovanligt. Vi blev sju familjer som vågade ta oss till Åre trots 

att ett virus som kallades för corona, eller det konstiga covid-19, slagit till med 

full kraft. Vi höll avstånd och påminde varandra om att låta bli kramar trots att 

det var många kära återseenden. 

För fjärde året bodde vi på (ett folktomt) Holiday club där vi träffades varje 

kväll och åt middagarna ihop. 

Veckan bjöd på en härlig mix av sol, moln och en och annan snöby. Totalskid-

skolan gav skidlektioner med individuell anpassning under förmiddagarna och 

ordnade gruppaktiviteter eller extra skidpass på eftermiddagarna. En eftermid-

dag tolkade vi efter snöskotrar upp till Vita renen och åt våfflor! Fredagen bjöd 
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på traditionsenlig avslutningsdag med skidtävling, träff med snögubben Valle 

samt grillning utanför Totalskidskolans stuga på Rödkullen. 

2.2 Ekolnsnäslägret 

I mitten av juni drog årets Ekolnsnäsläger vid Vårdsätraviken igång.  

Två varma och soliga veckor fordrade mycket bad, strandhäng, musik och dun-

der. Med egenhändig lägertröja på plats fortsatte veckan med ett besök på 4H-

gården i Gränby i Uppsala. Veckan avslutades med att deltagarna fick prova på 

bågskytte och dart. En träffsäker insats på det hela taget av deltagarna. Veckan 

avslutades med ett svalkande bad och ett mycket svängigt disco i takt med upp-

skattad limbo.  

Lägrets andra vecka fick en magisk start, en trollkarl kom på besök och trollade 

för deltagarna. Påföljande dag blev kladdig och kletig när deltagarna bakade 

egna tårtor för glatta livet. Veckan fortsatte med att släppa fantasin lös, berätta 

historier och leka kluriga lekar. På lägret sista dag fick alla deltagare chansen 

att stå på scen med vår besökande Teater Prego. 

Lägret avlutades i vanlig ordning med att tårtorna stod på bordet till avslut-

ningsfikat för alla lägerdeltagare, deras föräldrar och andra anhöriga. 
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2.3 Ridlägret 

Tråkigt nog kände vi i styrelsen att vi behövde ta beslutet att ställa in ridlägret 

2020 då vi inte visste hur smittspridningen av covid-19 skulle utvecklas. 

3. Intressebevakning, samverkan och media 
Föreningen har under året fortsätt medverka i de samverkansmöten funktions-

hinderrörelsen har med ledningen för habiliteringsverksamheten vid Region 

Uppsala. 

4. Arbetet inom Riksförbundet 
Föreningens vice ordförande, Mikael Wångmar, omvaldes vid årets kongress 

som ledamot i förbundsstyrelsen. 

5. Några fakta om föreningen 
Här hittar du uppgifter om det mer formella arbetet som inte ”syns” utåt men 

som fordras för att RBU Uppsala län ska fungera. 

5.1 Medlemmar med olika förtroendeuppdrag 

Mikael Wångmar, ledamot i förbundsstyrelsen 

5.2 Medlemskap i andra organisationer 

Förutom medlemskapet i Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar 

är RBU Uppsala län medlem i följande organisationer: 

Funktionsrätt Uppsala län  Funktionsrätt Uppsala kommun  

Funktionsrätt Enköping Funktionsrätt Knivsta 

ABF i Uppsala län   Föreningsgården Ekolnsnäs 
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5.3 Årsmötet 

Årsmötet hölls i Segerstedthuset i Uppsala den 26 mars. Förutom styrelsen del-

tog ett litet antal medlemmar. Ordförande för mötet var Mikael Wångmar, vice 

ordförande i föreningen. På årsmötet valdes Maria Malmberg till ny ordförande 

i föreningen. Efter mötet bestod den nya styrelsen av ordförande, fyra 

ledamöter och en suppleant. 

5.4 Medlemsantalet 

Föreningen medlemsantal fortsätter dessvärre att minska. Vid årsskiftet 

2020/21 hade föreningen 418 medlemmar. 

5.5 Föreningens ekonomi 

Föreningens och stödfondens ekonomi redovisas i separata handlingar på års-

mötet. Redovisning och löpande hantering av ekonomiska ärenden har under 

året skötts av Geab Ekonomibyrå AB. 

5.6 Styrelsen 

Föreningens styrelse har sedan årsmötet 2020 bestått av följande personer: 

Maria Malmberg ordförande  Mikael Wångmar vice ordförande 

Magnus Åberg kassör  Elin Blideskog sekreterare 

Anders Danielson ledamot  Carl Boström suppleant 

5.7 Sammanträden 

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda sammanträden. Flertalet har på 

grund av rådande pandemi hållits digitalt. 

6. Avslutning 
Våra föreningsverksamheter bygger på att vi har engagerade medlemmar som 

kan hjälpa till med engagemang och arrangemang. Nya idéer, tankar och feed-

back från våra medlemmar är alltid välkommet, positivt som negativt - allt för 

att vår verksamhet ska kunna utvecklas och bli ännu bättre. Hör bara av dig till 

oss i styrelsen. Missa inte heller att kolla in på vår nya hemsida, där finns 

utöver våra aktiviteter även kontaktuppgifter till oss styrelsen. 

https://uppsala.rbu.se/  
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