
Verksamhetsberättelse 2022 
RBU Västerås 

 
STYRELSE 
Föreningens styrelse har sedan årsmötet 2 februari 2022 haft följande 
sammansättning:  

Ordförande  Helén Nonis 
Vice ordförande  Jeanette Peretic 
Sekreterare  Sandra Lövgren 
Kassör  Jennie Schwertner 
Ledamot  Ann Persson (ersattes under året av Katarina Janderberg) 
 
Suppleant  Katarina Janderberg 
Suppleant   Charlotte Agnè 
Suppleant   Iman Hashemi 

Revisor  Jan Myhrman 
Revisor  Cecilia Pettersson 
Revisorsuppleant Susanne Kankaanpää 

Valberedning Helén Torelli, sammankallande 
   Peter Blomqvist 

ANSVARSOMRÅDEN 
Kansliansvarig och posthantering  Jennie Schwertner 
Hemsideansvarig och medlemsutskick  Helén Nonis 
Medlemsregisteransvariga   Åsa Gellerstedt, Jennie Schwertner 
       Vicki Skure-Eriksson, Anne Halldin, 
       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 
Fondansökningsansvarig    Jennie Schewertner & Sandra Lövgren 
Samråd med Barn- och Utb.fövaltningen Jeanette Peretic representerar RBU 
KRF, Rådet för Funktionshinderfrågor  Susanne Kankaanpää representerar RBU 
Funktionsrätt Västerås    Susanne Kankaanpää representerar RBU 

mailto:vastmanland@rbu.se


MÖTEN 
Styrelsen har under året hållit 11 styrelsemöten inklusive årsmötet. 

MEDLEMMAR 
Vid utgången av 2022 hade RBU Västerås 381 medlemmar. 
 
Medlemsavgiften är 400kr/kalenderår för huvudmedlemmen. Familjemedlem som är 
skriven på samma adress ingår i samma medlemsavgift.  
Hela årsavgiften tillfaller distriktsföreningen, RBU Västmanland, förutom 20kr/medlem 
som tillfaller RBU Västerås.  

KANSLI & KOMMUNIKATION 
RBU Västerås delar kansli med RBU Västmanland. Kansliadress/Postadress är: 
RBU Västerås 
c/o Funktionsrätt Västmanland 
Hörntorpsvägen 4, Ingång 25 
724 71 Västerås 
 
E-post: vasteras@rbu.se   
 
Gemensamt med RBU Västmanland finns RBU Västerås: 
- På Facebook, där vi har 530 personer som gillar sidan och 581 följare.  
- På Instagram, där vi har 252 följare.  
- I medlemsbrev, som skickas ut digitalt via mailchimp. 

ANSTÄLLDA 
RBU Västerås har inga anställda. Men har haft timarvode för viss assistans vid tävlingar. 
 
INTRESSEPOLITISKT ARBETE 
RBU Västerås 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: 
- Funktionsrätt Västerås. 
- KRF, Rådet för Funktionshinderfrågor, Västerås. 
- Samråd med Barn- och Utbildningsförvaltningen, Västerås. 

På nationell nivå är det Riksförbundet som driver de intressepolitiska frågorna såsom 
den fortsatta kampen för rätten till personlig assistans enligt LSS.  
RBU Västerås 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. 

Funktionsrätt Västerås 
Funktionsrätt Västerås är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för 
föreningar för personer med funktionsnedsättningar inom Västerås stad. 
Genom Funktionsrätt Västerås arbetar medlemsföreningarna tillsammans med 
Västerås Stad och övriga. RBU Västerås är en av de föreningar som ingår i Funktionsrätt 
Västerås. Samverkan i funktionsrättsfrågor gentemot Västerås stad/kommun sker via 
ett samarbetsavtal mellan Västerås Stad och Funktionsrätt Västerås. 

RBU Västerås representeras i Funktionsrätt Västerås av Susanne Kankaanpää. 



Susanne Kankaanpää rapporterar för verksamhetsåret 2022: 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen och Arbetsmarknad  
Jeanette Peretic, RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar)  
Monica Turner, Autism och Aspergerföreningen, 
Ulla Rudervall, FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning)  
Margareta Hallner Funktionsrätt Västerås 
 
Kultur- idrott- och fritidsförvaltningen inga möten 
 
Vård och omsorg  
Susanne Kankaanpää, RBU  
Umka Zurkhaeva, VIP  
Margareta Hallner FUB/Funktionsrätt Västerås 
  
Tillgänglighet inga möten  

Övriga möten aktiviteter under 2022 
Grillkväll  
Samtliga partier deltog på Grillkvällen 18 augusti i Lovisagården och nio olika föreningar i 
Funktionsrätt Västerås. 
   
KRF 
Tre möten under året varav en Temadag Prova på.  
Prova på dag  
17 maj genomfördes äntligen en prova på dagen med personal från olika förvaltningar, 
politiker och totalt 40 personer deltog. Tre olika föreläsare berättade om sina upplevelser med 
diagnos och att vara anhörig. 

Rådsmöten 
Under året har det varit sex Rådsmöte alla möten har varit fysiskt eller digital. 

Workshop 
Västerås stad bjöd in till Workshop i oktober för att ta fram ett nytt Samverkansavtal  
mellan Västerås Stad och Funktionsrätt Västerås.  

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



Mälarstadens Konståkningsklubb 

RBU Västerås är medlem i Funktionsrätt Västerås, Riksidrottsförbundet, Svenska 
Friidrottsförbundet, Västmanlands Parasportförbund och sitter med i KRF. 

Vi vill varmt tacka våra fantastiska samarbetspartners, bidragsgivare, sponsorer och 
funktionärer! 

EKONOMI 
RBU Västerås årsbokslut och revisionsberättelse, se bilaga. 

MEDLEMSAKTIVITETER 
 
Prova på TheraSuit träning 
3-5 januari bjöd vi tillsammans med Mommo in våra medlemmar till hans lokal på 
Bellevue, med möjlighet att prova på TheraSuit träning. 

Julgransplundring 
Den 9 januari arrangerade RBU Västerås sin andra digitala julgransplundring. Vilket 
gjordes i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland. Trubadur Johan 
höll i evenemanget, Tomten kom på besök, gottepåse hade han även skickat till alla  
barn som anmält sin medverkan. Runt 20 medlemmar deltog. 

Familjedag i Vedbobacken 
Den 30 januari arrangerade vi en dag i Vedbobacken där möjlighet fanns att prova på 
att åka biski och skicart. 7H ParaAlpint var med och åkte med oss, dagen innan hade de 
tillsammans med oss anordnat en biski medåkarutbildning.  
Hans från Häst- & Grönsaksbonden fanns där med sina hästar och körde vagnsturer.  
En superhärlig dag blev det, vi bjöd på hamburgare och dricka. Under året blev det 
även fler möjligheter till att prova på att åka just biski och skicart såsom bland annat 
den 13 mars.  

Prova på Framerunner 
Den 6 mars bjöd vi in till Skultuna. I Kvarnbacka hallen dukade vi upp fika och bjöd in till 
att prova på Frameskate med isskenor och hockeykälke, tillsammans med Pernilla på 
WISP. 

Rullstolsdans 
Tillsammans med dansLola provade vi på rullstolsdans i Medborgarhuset i Tillberga, 
ett lyckat prova på som gav mersmak för våra medlemmar.  

Äggjakt 
Vi hyrde skate- parkourhallen på Finnslätten den 15 april  och bjöd in till åkning i hallen 
samt äggjakt. Kägelbanan öppnade även upp för att prova på. Otroligt uppskattat, fart 
och fläkt och massor av godis samt fika bjöds det på.  

Prova på Ridning 
Tillsammans med sektionen VRS HS - Hästsport för alla i Västerås Ryttarsällskap bjöd 
vi in till att prova på ridning på Rocklunda. 



Parken Zoo 
RBU Södermanland bjöd den 4 september in RBU Västerås medlemmar att vara med 
på deras familjedag på Parken Zoo, Vi bjöd våra medlemmar på entrén, föranmälan 
krävdes då det var begränsat antal platser, det blev fullbokat.  

Mälarserien i Friidrott 
Tillsammans med Västmanlands Parasportförbund, Sörmlands Parasportförbund, 
Södra Svealands Friidrottsklubb och Västerås Friidrottsförbund arrangerade vi 
Mälarserien i Friidrott den 20 augusti på Arosvallen. 

Vårruset 
Ett härligt gäng av medlemmar deltog på vårruset i maj, i Västerås 

Teater 
Vi bjöd 5 juli in till Lerbäcks Teater, och deras Pippi föreställning. Våra medlemmar 
hade möjlighet att boka själva och vi bjöd på biljetten.  

Gokart och minigolf 
Sommaravslutning i juli för våra medlemmar med möjlighet att spela minigolf och åka 
gokart på Hälla, vi avslutade med gemensam middag på Efendys.  

Åsby 
Mamma mys 15 oktober på Åsby Hotell & Spa, middag och sparitual fick mammorna i 
vår förening njuta av.  

Bellevue 
Vi bjöd in till en prova på dag på Bellevue i Västerås, där möjlighet fanns att prova på 
Framefotboll, TheraSuit och FrameRunning.  

Halloween 
På Halloween arrangerades det skelettrace och pyssel i Westinghouse arena.  

Julavslutning  
Den 3 december hade vi en julavslutning på Lillhärads bygdegård. Vi bjöd på julmat, 
trubadur Johan spelade och dansLola höll i rullstolsdans.  
Totalt 47 medlemmar deltog. 



KONTAKTPERSONER & REGELBUNDNA AKTIVITETER 
Varje år håller RBU Västerås flera regelbundna aktiviter och träningar. Flera av dessa 
aktiviteter har vi förmånen att arrangera tillsammans med fantastiska 
samarbetspartners.  

 
Kontaktpersoner aktiviteter RBU Västerås          
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 
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 2022: 

P.g.a. Corona pandemin kom inte vår bowlingträning igång förrän den 3:e mars 2022. 
Under VT hann vi med 3 st. KM tillfällen och 12 st. deltagartillfällen med totalt 497 deltagare. 
Under HT hann vi med 4 st. KM tillfällen och 18 st. deltagartillfällen med totalt 780 deltagare. 
Den 6:e december deltog vi i Sverigetävlingen Action Jubal 2022 iVårby, Stockholm, med 31 st. 
deltagare från oss. 
- Sanna B. fick silver i kvalet och Camilla K. och Robin S. fick brons i 
kvalet. 
- En hedrande 4:e och 6:e plats i finalen av Robin och Sanna. 

Action Jubal, Vårby, Stockholm 

Den 15:e december hade vi vår avslutning med flit- och pokalpriser och som vanligt en 
julavslutning med många julklappar och mycket roligt ståhej för att hämta klapparna. Efteråt fikade 
vi och hade prisutdelning. 

Vid årets slut hade vi 136 st. registrerade bowlare i idrottonline.se och 53 registrerade licenser i 
Svenska Bowlingförbundet.https://bits.swebowl.se. Under VT hade vi 7 st. ”pröva på” bowlare 
och under HT hade vi 12 st. ”pröva på” bowlare. 



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 2022: 
Tisdagsbadet på Sundinska Vreten är tyvärr fortfarande stängt på grund av Covid-19.  
Vi har ingen information om när det kan öppnas igen för kvällsbad. 

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 2022: 
Det rullar på och vi har 1 träning i månaden fortfarande. Vi är totalt 7st. spelare och försöker hitta 
flera.  

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 i Västerås. Lägren lockar 
många deltagare även från övriga Sverige till medlemskap i RBU Västerås.   

Maria Celion Ludvigsson rapporterar för verksamhetsåret 2022: 
Konduktiv pedagogik har bedrivits under tre perioder under 2022 i ett samarbete mellan RBU 
Västerås och RBU Västmanland. Vecka 8-9, 29-30 och 43-44. Träningen skedde på Eriksborg vid 
samtliga tillfällen. 

Samtliga deltagare hjälper till med städning och att hygienrutiner följs. Alla som har möjlighet 
träffas söndagen innan träningen drar igång för att hjälpas åt att iordningställa lokalen vi hyr. 

Det var 13 deltagare under våren, 11 deltagare under sommaren och 14 deltagare under hösten. 
Det har i dom flesta fall varit 3 konduktorer vid varje träningstillfälle. 

Träningen är mycket uppskattad hos de som tränar.  
  
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 2022: 
Musikleken är på torsdagskvällar i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan och vår musiker 
Johan Ljungqvist.  



Under året har vi både träffats och sjungit och även haft träffarna digitalt. Om alla är med så är 
det 10 deltagare och deras assistenter. 
Det har varit toppen att alla kunnat välja att vara med hemifrån när man inte kunnat vara på plats. 
Vi startar kvällen med namnsånger så alla vet vilka som är med.  
Gruppen som aktiviteten inriktar sig till är flerfunktionshinder utan egen verbal kommmunikation.  
Vi träffas torsdagskvällar ca 10-12 gånger per termin till en kväll som fylls av skratt, glädje och en 
massa sång förstås.  

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 finns 
möjlighet att köra tävlingsrullstol, löpa och hoppa längd samt stöta kula.  

Jennie Schwertner rapporterar för verksamhetsåret 2022:  
Träningen började i januari i Westinghouse arena och genomfördes på lördagar varje vecka. I maj 
flyttade vi ut träningen till Arosvallen en gång i veckan under maj-sep. I september fortsatte 
träningen inomhus i Westinghouse arena, en gång i veckan på lördagar. Deltagare är barn från ca 5 
års ålder upp till unga vuxna. 
Det har under våren och sommaren varit svårt att få tillbaka de tidigare aktiva. Det är svårt för alla 
att komma tillbaka till rutiner och fritidsaktiviteter, men vi upplever att det är extra svårt för våra 
medlemmar med rörelsehinder som under pandemin inte kunnat träna pga infektionskänslighet och 
då tappat rörlighet. 
Under senhösten har flera tidigare aktiva ungdomar kommit tillbaka. Det känns positivt inför 2023. 
Under året som gått har våra löpare kunnat delta på flera tävlingar och läger. Det har varit väldigt 
uppskattat av våra medlemmar som har gjort fina prestationer. 
Deltagande i tävlingar och aktiviteter under 2022: 
27 mars SM Parafriidrott i Bollnäs. Framerunning 60m, 200m, 800m. 
31 maj Vårruset 
14 maj Mälarserien friidrott, Deltävling 1, Stockholm 
11 juni Mälarserien friidrott, Deltävling 2, Norrtälje 
11-17 juli Internationellt framerunningläger och cup i Köpenhamn 
6 aug SM i friidrott i Norrköping 
20 aug Mälarserien friidrott, Deltävling 3, Arosvallen Västerås 
RBU Västerås höll i tävlingen och försäljning av fika. Västerås friidrottsklubb hjälpte till 
med start och tidtagning. 
20-21 aug Nordiska mästerskapet Parafriidrott 
27 aug Prova på dag för medlemmar i Bellevue, Västerås 
10 sep Prova på dag, PEP-dagen i samarbete med Fritidsbanken, Fagersta 
18 sep Mälarserien friidrott, Deltävling 4, Eskilstuna 
29 okt Halloweenaktivitet med Spökrace och fika 
18-20 nov Göteborgs-open, cup i Göteborg. 
26 Nov Västerås friidrotts, klubbmästerskap 
26-27 Nov IWAS World games Portugal 
9-11 dec Elitidrottsläger Bosön 
17 dec Julavslutning med träning och fika 



Ridning 
Sedan 2009 har RBU Västerås och Västmanland 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 2022:  
RBU har sen 2009 ett samarbete med sektionen Hästsport för alla i Västerås Ryttarsällskap. 
Numera kan barn och vuxna med funktionsnedsättning rida på söndagar mellan klockan 8.00 och 
11. Ridningen sker i ridhuset på Rocklunda i Västerås men när det är varmt och vädret tillåter sker 
ridningen ofta utomhus. Hästsport för alla har under året anordnat en utflykt till Grönsaksbondens 
ardennerhästar, islandshästridning, möjlighet att prova på att köra shetlandsponnyer på 
Sundbyholms travbana och en tävling, klubbmästerskap i dressyr. Sektionen. 
 
På söndagar är det numera oftast fyra ridgrupper 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 nästa grupp rider 
flera själv och i de två sista grupperna rider de flesta med ledare. Målet är integrering och 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 kl 19. Nytt för 2023 är att 
medlemmar i RBU kan få sin ridning sponsrad av RBU även om de väljer att rida på sektionens 
ridning onsdagar. 
  
Året 2022 började med ökad coronasspridning men den minskade efterhand under våren. Vi som 
hjälper till på ridningen slutade successivt med visir och munskydd men alla uppmanades tvätta sig 
ofta, hålla avstånd och inte komma vid minsta tecken på sjukdom. På kristihimmelsfärdsdagen 
arrangerades åter ”prova på ridning” för alla medlemmar i RBU Västmanland.  
  
Vi tackar VRS HS - Hästsport för alla - för ett gott samarbete. 



SLUTORD 
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.  
Under året kommer det att bjudas in till möjligheter att prova på nya aktiviteter, lyssna 
till inspirerande föreläsningar och roliga familjeträffar.  
Vår målsättning inom RBU Västerås är att göra allt möjligt och vi ser fram emot ett 
fantastiskt 2023 .  

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

Västerås i februari 2023 

 

 
Helén Nonis    Jeanette Peretic  Sandra Lövgren 
Ordförande    Vice ordförande  Sekreterare 

Jennie Schwertner   Katarina Janderberg (ersatt Ann Persson) 
Kassör    Ledamot


