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STYRELSE 
Föreningens styrelse har sedan årsmötet 25 mars 2021 haft följande sammansättning:  

Ordförande  Vicki Skure-Eriksson 
Vice ordförande  Andreas Rung 
Sekreterare  Sandra Lövgren 
Kassör  Maria Celion 
Ledamot   Maria Ludvigsson 
Ledamot   Helén Nonis 
Ledamot   Jennie Schwertner 
 
Suppleant  Katarina Janderberg 
Suppleant   Anne Vantaa 
Suppleant   Jeanette Peretic 

Revisor  Jan Myhrman 
Revisor  Cecilia Pettersson 
Revisorsuppleant Susanne Kankaanpää 

Valberedning Helén Torelli, sammankallande 
   Camilla Bohm Coleman 

ANSVARSOMRÅDEN  
Kansliansvarig och posthantering  Jennie Schwertner 
Hemsideansvarig och medlemsutskick  Helén Nonis 
Medlemsregisteransvariga   Åsa Gellerstedt, Jennie Schwertner 
       Vicki Skure-Eriksson,  
       Maria Ludvigsson och Helén Nonis 
Facebookansvariga     Vicki Skure-Eriksson,  
       Maria Ludvigsson och Helén Nonis 
Instagramansvariga    Maria Ludvigsson och Helén Nonis 
Mailansvariga vastmanland@rbu.se  Jennie Schwertner och Helén Nonis 
Funktionsrätt Västmanland   Jeanette Peretic representerar RBU 

mailto:vastmanland@rbu.se


MÖTEN 
Styrelsen har under året hållit 8 styrelsemöten inklusive årsmötet. 

MEDLEMMAR 
Vid utgången av 2021 hade RBU Västmanland 534 medlemmar. 
 
Medlemsavgiften är 300kr/kalenderår för huvudmedlemmen. Familjemedlem som är 
skriven på samma adress ingår i samma medlemsavgift.  
Hela årsavgiften tillfaller RBU Västmanland, förutom 10kr/medlem som tillfaller RBU 
Västerås.  

KANSLI & KOMMUNIKATION 
RBU Västmanland delar kansli med RBU Västerås. Kansliadress/Postadress är: 
RBU Västmanland 
c/o Funktionsrätt Västmanland 
Hörntorpsvägen 4, Ingång 25 
724 71 Västerås 
 
E-post: vastmanland@rbu.se   
 
Gemensamt med RBU Västerås finns RBU Västmanland: 
- På Facebook, där vi har 502 personer som gillar sidan och 543 följare.  
- På Instagram, där vi har 187 följare.  
- I medlemsbrev, som skickas ut digitalt via mailchimp. 

ANSTÄLLDA 
RBU Västmanland har inga anställda. 
 
INTRESSEPOLITISKT ARBETE 
RBU Västmanland arbetar för att alla barn och ungdomar ska bli bemötta med respekt 
och få det stöd de behöver. Något vi gör på många sätt bland annat genom 
deltagande i: 
- Dialogmöten med Habiliteringscentrum, Region Västmanland. 
RBU Västmanland har deltagit på träffar med habiliteringen för att föra fram synpunkter 
om verksamheten för att förbättra insatser och arbetssätt. Den nya barnrättslagen som 
trädde i kraft förra året bör också få genomslagskraft fullt ut så att barn blir lyssnade på  
och bemötta i verksamheter som rör dem själva på ett sätt som styrker den egna 
integriteten. Här finns fortfarande förbättringspotential, till exempel hur ortopedronder 
och CPUP-mätningar genomförs. 
- Funktionsrätt Västmanland. 
Funktionsrätt Västmanland är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan 
för föreningar för personer med funktionsnedsättningar inom Västmanland. Genom 
Funktionsrätt Västmanland arbetar medlemsföreningarna tillsammans med Region 
Västmanland och övriga funktionshinderföreningar i länet.  
Jeanette Peretic sitter som representant från RBU i styrelsen. 

Jeanette Peretic rapporterar för verksamhetsåret 2021: 
Funktionsrätt Västmanland har i det arvsfondsprojekt som de driver skridit framåt om än i mindre 
omfattning än vad som planerats för beroende på pandemin. Många aktiviteter har under 
föregående år varit inställda. Funktionsrätt Västmanland har deltagit i de samverkansforum som 



skett digitalt. Styrelsen ser fram emot att restriktionerna lättar under 2022 och kunna återgå till 
fysiska möten och anordna gemensamma aktiviteter igen.  

På nationell nivå är det Riksförbundet som driver de intressepolitiska frågorna såsom 
den fortsatta kampen för rätten till personlig assistans enligt LSS.  
RBU Västmanland kan liksom övriga RBU-föreningar lämna förslag på frågor vi tycker 
att riksförbundet RBU ska driva. Vi tar del av och lämnar synpunkter på olika remisser, 
skrivelser och annat som riksförbundet hanterar. 

SAMARBETEN & INSAMLINGAR 
Vi bedriver ett nära samarbete med: 
RBU Västerås 
RBU Södermanland 
Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland 
Sektionen VRS HS - Hästsport för alla i Västerås Ryttarsällskap 
Vedbobacken 
IFK Västerås 
Västmanlands Parasportförbund 
FUB Västerås  
RF/SISU Västmanland 

RBU Västmanland är medlem i Funktionsrätt Västmanland. 

No Fall 
IFK Västerås Konståkningsklubb och Mälarstadens Konståkningsklubb ansökte under 
år 2020 om medel från Arvsfonden och RF/SISU Västmanland för att kunna köpa och 
installera en No Fall skena med 4 selar som under året har monterats upp i 
Mimerhallen på Rocklunda. Med hjälp av No Fall kan alla oavsett balans eller 
funktionsförmåga få möjlighet att känna glädjen av att kunna åka skridskor.  
No Fall kan nyttjas både av föreningar och skolor på idrottsdagar och då möjliggöra att 
barn och elever med rörelsehinder kan inkluderas på isen. RBU Västerås beslutade att 
2021 bidra med 30 000kr för att No Fall skulle bli verklighet i Västerås. Vi ser fram emot 
att under 2022 utbilda oss i No Fall för att kunna utnyttja dess möjligheter i vårt 
föreningsliv. 

Frame Fotboll 
RBU Västerås blev under 2020 kontaktade och inbjudna av Stefan Andersson, 
verksamhetschef på Södermanlands Parasportförbund och Västmanlands 
Parasportförbund samt Mark Blake, Projektansvarig 5 a side fotboll. För att tillsammans 
med flera diskutera idéer kopplat till parafotbollens utveckling i Västerås. Det samtalet 
har lett till att Västerås första Frame Fotbolls lag har bildats 2021 i fotbollsklubben IFK 
Västerås. Under året har vi på RBU Västerås arrangerat prova på Frame Fotboll 
tillsammans med IFK Västerås, ett samarbete vi glatt fortsätter med under år 2022. 

Bernt Carlssons minnesfond 
RBU Västmanland bildade 1996 ”Bernt Carlssons minnesfond”. Fondens kapital hålls 
avskild från föreningens övriga tillgångar. Föreningens styrelse är förvaltare. 
Fondens avkastning utdelas till stipendium till ungdomar med rörelsehinder mellan 12 
och 21 år som är medlemmar i föreningen RBU Västmanland. Stipendiet kan användas 
som bidrag till exempelvis resor, inköp av fritidshjälpmedel och annat till ett maxbelopp 



på 2500kr. Observera att man inte kan bli beviljad bidrag två år i rad. 

Vi vill varmt tacka våra fantastiska samarbetspartners och sponsorer, samt för alla 
gåvor vi fått motta under året.  

EKONOMI 
RBU Västmanlands årsbokslut och revisionsberättelse, se bilaga. 

MEDLEMSAKTIVITETER 
RBU Västerås och RBU Västmanland fick ställa in och ställa om mycket av den 
verksamhet som var planerad på grund av pandemin, men viktigaste är att vi kan få 
hejd på smittspridningen tillsammans. De medlemsaktiviteter som kunde genomföras 
som planerat var: 
 
Julgransplundring 
Den 10 januari arrangerade RBU Västerås och RBU Västmanland sin första digitala 
julgransplundring. Vilket gjordes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 
Västmanland. Medlemmarna uppmanades att sätta sig bekvämt, ta på sig dansskorna. 
Koka kaffet, göra iordning saften och ta fram pepparkakorna. Trubadur Johan höll i 
evenemanget efter att alla hälsats välkomna, Tomten kom på besök och han hade 
innan lämnat en gottepåse i brevlådan till alla barn som anmält sin medverkan innan 
den 3 januari. Självklart gick det att anmäla sig ändra fram till själva 
julgransplundringens början. Totalt deltog 45 medlemmar. 

Projekt e-sport 
RBU Halland gav våra medlemmar möjlighet att under året haka på deras härliga 
spelgäng. Första onlinespelet som spelades för året var Fortnite den 30 januari och 
många speltillfällen och spel har ägt rum och spelats under året.  

Bad Lögarängen 
Tillsammans med Funktionsrätt Västerås arrangerades 2 badtillfällen på nya utebadet 
på Lögarängen under sommaren, den 10 juli och 7 augusti. Kostnaden för hyra av 
badet delades mellan de deltagande föreningarna och vid tillfällena bjöds det på lite 
överraskningar. Anmälan skedde till Funktionsrätt Västerås. Det var en unik 
badmöjlighet som flera av våra medlemmar utnyttjade.  

Parken Zoo 
RBU Södermanland bjöd den 4 september in våra medlemmar att vara med på deras 
familjedag på Parken Zoo, För våra medlemmar kostade det 150kr/vuxen för mat och 
entré, barn gick in gratis. Föranmälan krävdes såklart på grund av pandemin, där 
anmälan gjordes direkt till RBU Södermanland.  

Prova på segling 
Jollekappseglarna Västerås bjöd in till en familjekväll vid sitt klubbhus i Framnäs den 6 
& 10 augusti. Det blev två fantastiska kvällar, där flera av våra medlemmar deltog och 
fick prova på att segla, det gav mersmak.   
Denna möjlighet skedde i samarbete med Västmanlands Parasportförbund. 

Mälarspelen i Friidrott 
Tillsammans med Västmanlands Parasportförbund, Södermanlands Parasportförbund 
och Råby-Rekarne FIF arrangerade vi Mälarspelen i Friidrotts deltävling den 21 augusti 



på Arosvallen. Det tävlades i grenarna 60 meter, 100 meter, 2oo meter, 400 meter, 800 
meter, kula, höjdhopp och längdhopp. Under tävlingarna i Esklistuna den 18 september 
gavs det även möjlighet att prova på olika parasporter. 

Föreläsningskväll med tema motorisk inlärning och aktiva hjälpmedel 
Den 8 december arrangerade RBU Västmanland en intressant föreläsningskväll, öppen 
för alla i Stadsbibliotekets hörsal. Inbjudna föreläsare var Ulrika Myhr, en flitigt anlitad 
föreläsare och fysioterapeut. Martin Berg, återförsäljare för flera olika hjälpmedel som 
ökar självständigheten, lugnar vid oro och underlättar förflyttning. Barbro Larsson (C) 
regionråd med ansvar för habilitering och hjälpmedel deltog i ett avslutande 
panelsamtal tillsammans med föreläsare och frågor från publiken. Denna 
föreläsningskväll sändes även live på våra sociala medier.  
Föresläsningskvällen arrangerades tillsammans med RBU Västerås och 
Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. 

Julavslutning  
Den 18 december hade vi en julavslutning för våra medlemmar ute på Ängsö hos Häst- 
och Grönsaksbonden. Det bjöds på vagnsturer, ridturer, fiskedamm med gottepåse, 
glögg, festis, pepparkakor, lussekatter samt varm korv med bröd. Det var en härlig 
förmiddag tillsammans med ett trettiotal medlemmar.  

KONTAKTPERSONER & REGELBUNDNA AKTIVITETER 
Varje år har vi flera regelbundna aktiviter och träningar. Flera av dessa aktiviteter har vi 
förmånen att arrangera tillsammans med fantastiska samarbetspartners. Aktiviteterna 
kräver medlemskap i RBU Västmanland och RBU Västerås. 
 
Kontaktpersoner aktiviteter        
Bowling   Björn Hellström 
    Birgitta Hellström 
    Peter Blomqvist 
    Åsa Gellerstedt 
Familjebad   Helén Torelli          
KP-träning   Maria Celion Ludvigsson 
Musiklek   Helen Torelli 
Framerunning/Friidrott Jennie Schwertner 
    Sandra Lövgren 
    Katarina Janderberg 
    Vicki Skure-Eriksson 
Ridning   Anne Halldin 
    Sofie Stistrup 
Styrketräning  Johan Westerdahl    
Frame Fotboll  Sandra Lövgren  

Bowling 
På torsdagar varje vecka arrangerar RBU Västerås bowling på Bellevue i Västerås.  
Det är en väldigt populär aktivitet där de spelande ibland åker iväg på tävlingar som SM 
och Action Jubal.  

Björn Hellström rapporterar för verksamhetsåret 2021: 



P.g.a. Corona pandemin kom inte vår bowlingträning igång förrän den 26 augusti 2021. Under HT 
2021 hann vi med 4 st. KM tillfällen och 17 st. deltagartillfällen med totalt 650 deltagare.  
Vi har varit 4st. ledare.  
Vår hemsida har kontinuerligt uppdaterats med aktuellt innehåll, träningstillfällen, tävlingsresultat 
m.m. https://idrottonline.se/RBUBowlingklubb-Bowling  
Vi har också uppdaterat RBU Västerås & Västmanlands hemsida.  
Söndag den 7 november deltog 36 bowlare från oss i tävlingen Action Jubal i  Västerås. Vi tog hem 
9st. pallplatser: 3 guld, 1 silver och 3 brons i kvalet och 2  silver i finalspelet. 

Vid årets slut hade vi 83 st. registrerade bowlare.  
LOK-registreringen för HT-2021 blev klart den 9/1-2022.  
- 7 st. nya bowlare i gruppen under året  
- LOK stödsansökan för HT-2021 blev 6 154:-  

Familjebad 
På tisdagar en gång i veckan arrangerar RBU Västerås familjebad på Sundinska Vreten i 
Västerås. Där finns två varmbassänger och hjälpmedel för att komma upp och ner i 
bassängen, duschstolar i olika format, duschsängar och taklyftar finns att tillgå.  
Det erbjuds vattenlek och bad för hela familjen, en mycket uppskattad aktivitet.  

Helén Torelli rapporterar för verksamhetsåret 2021: 
Tisdagsbadet på Sundinska Vreten har tyvärr varit stängt på grund av Covid-19 under hela året. 

Frame Fotboll 
Under år 2021 var vi med och startade upp frame fotboll i Västerås, där man som 
spelare använder sig av en rullator (frame) när man spelar fotboll. Sporten är ny i 
Sverige och denna satsning är ett samarbete med IFK Västerås, RBU Västerås, 
Parasport Västmanland och IFAH. Med stöd av den Allmänna Arvsfonden. 
 
Sandra Lövgren rapporterar för verksamhetsåret 2021: 
Vi har haft ca 5-7 deltagare mellan 4-13 år på träningarna och under året haft som målsättning att 
ha 1 träning i månaden. Det är en riktig glädje att se vilken utveckling det har blivit på spelarna 
under denna tid. Deras glädje att få spela fotboll på sitt sätt och efter deras förutsättningar är 
oslagbart. Vi har under året även deltagit i Göteborg Open.  
Under år 2022 kommer vi fortsätta utveckla framefotbollen och försöka värva fler spelare till vårat 
nystartade lag. 

KP-träning 
RBU Västerås arrangerar varje år lägerveckor med KP-träning, Pedagogisk 
rörelseträning enligt konduktivpedagogik. Träningen arrangeras sex veckor per år, 
fördelat på tre träningsperioder v.8-9, v.29-30 och v.43-44. Träningen utförs tillsammans 
med specialutbildade konduktorer från Ungern och hålls på Eriksborg, Västerås. 
Lägren lockar många deltagare även från övriga Sverige till medlemskap i RBU 
Västerås.   

Maria Celion Ludvigsson rapporterar för verksamhetsåret 2021: 
Våren (v. 8 & 9)  
Vårens träning fick ställas in på grund av restriktioner för att minska smittspridningen av Covid-19 
pandemin. 
  



Sommaren (v. 29 & 30) 
Under sommaren hade restriktionerna lättat och vi kunde genomföra träningen. Det var totalt 3 
medlemmar som tränade i stora gruppen, det var 6 medlemmar i mellan gruppen och 6 medlemmar 
som tränade individuellt. Vi hade även en ny deltagare. Konduktorerna som höll i träningen denna 
gång var Niki, Erika, Ádám och Eszter. 
Pga renoveringar fick vi byta lokal. Träningen hölls i lokaler i källarplan på Eriksborg. 
  
Höst (v. 43 & 44) 
Även höstens träningsperiod gick att genomföra. Det var totalt 8 medlemmar som tränade i stora 
gruppen, 9 medlemmar i mellangruppen och 5 som tränade individuellt. Vi hade två nya 
deltagare. Det var Erika, Ádám, Eszter, Niki och Zsolt som höll i träningen. Vi var i samma lokaler 
som under sommaren.  
  
Musik 
Torsdagskvällarna fyller RBU Västerås med musik tillsammans med Studieförbundet 
Vuxenskolan, Västmanland. Själva aktiviteten hålls av musikterapeut Johan Ljungkvist i 
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Lysgränd, Ängsgärdet. I denna aktivitet deltar 
ca 10 medlemmar varje vecka.  
 
Helen Torelli rapporterar för verksamhetsåret 2021: 
Torsdagsmusiken har vi i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och vår musikledare Johan 
Ljungqvist. Under året har vi både träffats och sjungit och även haft träffarna digitalt. Det har varit 
toppen att alla kunnat välja att vara med hemifrån när man inte kunnat vara på plats.                       
Gruppen som aktiviteten inriktar sig till är flerfunktionshinder utan egen verbal kommunikation.    
Vi träffas torsdagskvällar ca 10 gånger per termin till en kväll som fylls av värme, glädje och en 
massa skratt.  

Frame Running & Friidrott 
Två gånger i veckan onsdagar och lördagar arrangerar RBU Västerås träningar i 
Västerås, på sommaren håller vi till på Arosvallen och på vinterhalvåret sker träningen i 
friidrottshallen. Vi har flera framerunners i vår ägo till låns för träning.  
Deltagare i aktiviteten är barn från ca.5 år till unga vuxna. Förutom Frame Running är 
det några som kör tävlingsrullstol, löpare med rörelsehinder och en del hoppar längd 
och stöter kula.  
I denna aktivitet deltar ca. 12 idrottare i olika åldrar. 

I augusti 2021 hölls Friidrotts SM i Borås. Henrik Eriksson och Pontus Stålfors tävlande 
för RBU Västerås i Frame Running och blev flerfaldiga medaljörer. Henrik tog silver på 
100m och guld på 200m i klass RR1. Pontus Stålfors tog brons i både 100m och 200m i 
klass RR2/3.  

Jennie Schwertner rapporterar för verksamhetsåret 2021:  
I år har aktiviteten racerunning bytt namn till frame running. 
Träningen började med utomhusträning på Arosvallen 2 gånger i veckan under maj-sep. I 
september fortsatte vi träningen inomhus i Westinghouse arena, 1 gång i veckan på lördagar. 
Deltagare är barn från ca 5 års ålder upp till unga vuxna. Förutom frame running har vi 
medlemmar som utövar tävlingsrullstol, löpare med rörelsehinder, längdhopp och kula.  



På grund av pandemin pausade vi träningen under 2020 och början av 2021 vilket har gjort att vi 
har minskat närvaroantalet på träningarna. Glädjande är att vi har fått några nya ungdomar som 
har börjat träna under hösten. 
Under sommaren och hösten har vi kunnat delta på några tävlingar och läger vilket varit väldigt 
uppskattat av våra medlemmar. 
Tävlingar och aktiviteter vi har deltagit i under 2021: 
12-18 juli Internationellt framerunningläger Köpenhamn 
21 aug  Deltävling 1 Mälarserien friidrott, Arosvallen 
  RBU Västerås höll i tävlingen och försäljning av fika 
27-29 aug Parafriidrotts-SM i Borås. 
18 sep   Deltävling 2 Mälarserien friidrott, Eskilstuna 
9 okt  Tunaspelen, Eskilstuna 
30 okt  Halloweenaktivitet med Spökrace och fika 
19-21 nov Göteborgs-open  
10-12 dec Elitidrottsläger Jönköping 
18 dec  Julavslutning med fika 

Ridning 
Sedan 2009 har RBU Västerås ett samarbete med sektionen VRS HS - Hästsport för 
alla i Västerås Ryttarsällskap. Det är ett samarbete som togs sin början i mottagandet 
av en stor gåva från Odd Fellows logen Johan Olof Wallin för att bygga upp en 
ridverksamhet för de lite yngre barnen med funktionsnedsättning. Samarbetet har vuxit 
genom åren och lockar nu många ridande på söndagar till Rocklunda ridhus.  

Anne Halldin rapporterar för verksamhetsåret 2021:  
RBU samarbetar med sektionen Hästsport för alla i Västerås Ryttarsällskap som anordnar ridning 
för barn med funktionsnedsättning på söndagar mellan klockan 8.30 och 11. Ridningen sker oftast i 
ridhuset på Rocklunda i Västerås men om vädret tillåter rider vi ofta utomhus. Hästsport för alla 
har under året anordnat klubbmästerskap, utflykter till Sundbyholms travbana, Hans Johanssons 
ardennerhästar och Meurings Arbetshästar, islandshästridning och en resa till Stockholm 
International Horse Show.  
På söndagar finns det tre eller fyra ridgrupper om 40 minuter så att alla som vill rida ska få 
möjlighet att göra det. I den första gruppen rider dom som kan rida själv och som kan galoppera. I 
de andra grupperna rider de flesta med ledare. Målet är integrering och vi försöker att göra 
ridningen så trivsam för alla som möjligt. Efter klockan tio kan dom som vill fika tillsammans på 
café Ugglan. VRS Hästsport för alla har även ridning på onsdagskvällar som börjar klockan 19.  
2021 fortsatte covid19 att begränsa allas liv. På grund av restriktionerna som kom i november 2020 
var det fortsatt få ridande i grupperna när vårterminen började. Mer än två tredjedelar av 
onsdagsryttarna valde att avstå ridningen på onsdagar och grupperna anpassades efter antal 
ridande. På söndagar var antalet färre ridande ungefär en tredjedel. Från maj fick vi fler ridande i 
grupperna igen men då räckte inte antalet medhjälpare till på söndagar och de tre grupperna fick 
bli fyra grupper. På höstterminen var många ryttare tillbaka på onsdagar och det började likna 
normal verksamhet. En liten dipp kom igen de tre sista veckorna före jul. Antalet ridande på 
söndagar var fortsatt lägre in i oktober då det började likna normal verksamhet, sen dippade det 
lite igen i november och december. Positivt är att många nya medhjälpare dykt upp men för att 
hindra smittspridning och för att ryttarna skulle få de hästar som passar dem fortsatte vi med fyra 
grupper hela hösten.  



Under hösten har ekonomin för sektionens ridning setts över tillsammans med huvudföreningen 
VRS och sektionen har bjudit in även FUB Västerås och Autism och Aspergerföreningen i 
Västmanland i samarbetet. 

Styrketräning 
RBU Västerås ger sina medlemmar tillgång till lokal för styrketräning, detta genom att 
Habiliteringen i Västerås vänligt lånar ut sin styrketräningslokal varje måndagskväll 
januari-juni och augusti-september.  
  
Agneta Westerdahl rapporterar för verksamhetsåret 2021: 
Tyvärr har Corona-pandemin satt stopp till lån av styrketräningslokalen hela detta år. 

SLUTORD 
Vi lämnar ännu ett märkligt år bakom oss. Ett år där vi återigen fått ställa in och ställa 
om mycket av den verksamhet som vi hade planerat, men viktigaste är att vi kan få hejd 
på smittspridningen tillsammans. Vi ser fram emot ett bättre 2022, massor av kul är 
planerat och håller på att planeras. Det kommer bland annat att dyka upp nya 
aktiviteter att prova på och fler familjedagar.  
Vi kommer fortsätta vårt arbete för att ha en mycket livaktig förening som gör det 
möjligt för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer att leva ett aktivt 
och socialt liv.  
På RBU arbetar vi för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla 
potential. Vi arbetar helt enkelt för rätten att varje individ ska kunna maximera sitt liv. 
Vår målsättning inom RBU Västmanland är att göra allt möjligt möjligt.  

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt engagerat sig och stöttat RBU Västmanland 
under året som gått. 

Västerås i mars 2022 

 

 
Vicki Skure-Eriksson  Andreas Rung  Sandra Lövgren 
Ordförande    Vice ordförande  Sekreterare 

Maria Celion  Maria Ludvigsson  Jennie Schwertner  Helén Nonis 
Kassör  Ledamot   Ledamot   Ledamot 



Till minne av Anita Bergqvist Persson 

Anita Bergqvist Persson, en av RBU:s verkliga trotjänare har lämnat oss. RBU, 
Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Unga, startade som en föräldraförening 1955 
för föräldrar till barn med någon form av rörelsehinder där cerebral pares var den 
dominerande diagnosen. Distriktsföreningar startade runt om i landet. RBU 
Västmanland bildades 1963 och Anita blev tidigt engagerad i föreningen efter att sonen 
Jan föddes. Ett mångårigt engagemang som innebar olika förtroendeuppdrag i 
distriktsföreningen, varav en tid som ordförande.  

Mellan åren 1985 fram till pensionen 1995 arbetade Anita som ombudsman på 
riksförbundet RBU:s förbundskansli i Stockholm, med särskild inriktning på 
hjälpmedelsfrågor och flerfunktionshinder. Hon representerade RBU i många 
arbetsgrupper, initierade och deltog i flertalet konferenser, forsknings- och 
utvecklingsprojekt bland annat ”En god start i livet” som tar upp barn med de svåraste 
flerfunktionshindren och deras möjlighet till habilitering och boken ”Ett rikare liv” som 
behandlar olika sjukgymnastiska metoder. 
 
Anita var också engagerad i konferensen ”Rätt till en ljusnande framtid” tillsammans 
med Inger Öhlmér, som resulterade i en bok och stipendiefond med samma namn, 
som under ca 20 års tid delade ut stipendier till gymnasieelever som presterat goda 
studieresultat utifrån sina förutsättningar. 
 
Anita var en sann föreningsmänniska och månade om att RBU Västmanland skulle leva 
vidare för att kunna stötta nya familjer som får barn med olika typer av rörelsehinder. 
Som ny in i funktionshindervärlden var Anita en stor trygghet för oss med yngre barn. 
Hennes breda kontaktnät och kunnighet inom habilitering och hjälpmedel och 
outtröttliga kamp för att förbättra för barn och familjer kom till stor nytta i brukarråd och 
dialogforum med ansvariga för habilitering, hjälpmedel, kommunala funktionshinderråd 
och politiker i både landsting och kommuner. 
 
Vi i RBU Västmanland är så tacksamma för allt Anita bidragit med genom åren. 
Våra tankar går till sonen Jan, släkt och vänner. 
 
För styrelsen i RBU Västmanland 
 
Vicki Skure-Eriksson 
Ordförande 

Vicki Skure-Eriksson och Helen Torelli deltog på begravningen och RBU Västmanland 
hedrade Anitas minne med blommor på minnesstunden.  


