
  

 

  

 

TACK för i år! 
Tack alla medlemmar för att ni är med och stöttar och bidrar till att RBU Stockholm kan vara en aktiv och aktuell 

förening. Nu packar vi snart ihop inför jul och nyårshelgen. Sen är vi tillbaka med nya aktiviteter och framförallt ett 

påverkansarbete som vi kommer lägga extra stort fokus på 2022.   
 
Kansliet är stängt 22/12 - 3/1. Om du har ett brådskande ärende så kan du mejla. Vi läser mejlen 
regelbundet.   
 
Men redan nu kan du anmäla dig till årets första e-spelträff i januari. 

 

  

 

E-sportträff 22/1  
Vi fortsätter med e-sportträffar nästa år och lördag 22/1 är den första. Info om tid, plats med mera finns 
på hemsidan. 

 

  

Tipsa om att bli RBU-supporter! 
RBU arbetar för att barn och ungdomar med rörelsenedsättning ska bli bemötta med respekt och få det 
stöd de behöver. Vi slåss för ett samhälle där varenda unge ska kunna uppnå sin fulla potential. Som 
supporter stöttar man oss i det arbetet. Alla är välkomna och hjälper oss i kampen. Varje ny medlem ger 
oss större kraft så att vi kan göra mer. Vi behöver alla medlemmar och barnen behöver oss! ❤  

https://stockholm.rbu.se/kalender/e-sporttraff/
https://stockholm.rbu.se/


 

 
Läs mer på riksförbundets hemsida 

 

  

 

Registrera alla i familjen som medlemmar i RBU! 
Lägg till alla i familjen (som bor på samma adress) som medlemmar i RBU Stockholm. Klicka här för att 
komma till medlemsidan. Det kostar ingenting, men det betyder mycket för oss som förening. Dessutom 
erbjuder vi aktiviteter för syskon och hela familjen och där måste alla i familjen vara medlemmar för att 
delta. Stort tack till er som redan har registrerat familjemedlemmar!  

 

  

 

Utsikt nr 3 & 4 
Vi har haft problem att lägga upp Utsikt på hemsidan, men nu ligger äntligen båda där. Vi skickar med 
länken här för den som vill läsa Utsikt digitalt Medlemstidningen Utsikt - RBU Stockholm 

 

https://rbu.se/ny-medlemskategori-rbu-supporter/
https://rbu-login.membercare.se/Account/Login?ReturnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dmembersite%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fmedlem.rbu.se%252F%26response_type%3Dcode%2520id_token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520usermc%26state%3DOpenIdConnect.AuthenticationProperties%253DPMKJvMZxCcfT4Z7geAb-Jaul8X8vDFXx9_NZC4WbQQpGmyYor89uqpVTpCu1EVIBRavFg8rcsyGqk7YbAVxr94vCOpWATGcByTmF_035I8rRnnC7h9UJy04_vsAvWnBf5Eo2WWJIQgN9AlBmR7xAPIdfjUZARwlts9y3Ht0KS8n4kYJFm1FzA-0qujsKef2NXpODTaAHF9GecphmbgIQGQ%26response_mode%3Dform_post%26nonce%3D637755979723123454.MjA1NDFkOTQtMmRjZS00MTcyLWI1YjMtMzZhMzk3YTYzMTk3YjRmYjRlN2EtZGU1OS00OGM1LTk0ZjAtNTBmNTcwN2JkNjFj%26x-client-SKU%3DID_NET472%26x-client-ver%3D6.12.2.0
https://stockholm.rbu.se/medlemstidning/


  

  

 

Nu önskar vi er alla en riktigt God Jul & ett Gott Nytt År!! 
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