Information om att starta upp en Förening i
Mellanskåne för frivilliga samhällsarbetare.
Måndagen den 15 januari 2018 kl 18:00
Stadshuset i Eslöv.
Personal från Överförmyndarenheten finns på plats.
Vi kommer att ha en öppen diskussion om varför vi ska starta en förening för
Eslöv / Höör / Hörby kommuner, och vad denna förening kan tillföra som till exempel
information, utbildning och försäkring.
Denna förening kommer i första hand att vända sig alla frivilliga samhällsarbetare i
Eslöv / Höör / Hörby kommuner
Till denna grupp aves personer med lagreglerade frivilliguppdrag som:
God Man
Förvaltare
Särskilt förordad vårdnadshavare
Kontaktperson
Kontakt amilj
Stödfamilj
Stödperson
Partnerkontaktperson
Lekmannaövervakare
Förtroendeman som är besökare på häkte eller anstalt
Många frågor är kommunspecifika och därför skulle det vara bra med en förening i dessa tre kommuner. Idag finns några föreningar i Skåne men ingen i
Mellanskåne.
Föreningen kommer att ansluta sig till Riksförbundet frivilliga Samhällsarbetare. Där man
kan få stöd och hjälp att starta upp en förening , utbildning , information och mycket annat
Vår tanke är att vi under kvällen ska få ihop ett antal personer som kan tänka sig jobba i en
intermistisk styrelse för att komma igång. Samarbete är grunden för en bra förening.
Ni får gärna komma med frågor.

Välkomna
Anmälan sker till e-post: mellanskanesfs@gmail.com

Senast måndagen den 8 januari 2018.
Eslövs kommun bjuder på fika .
Den som känner sig manad att vara med i arbetsgruppen eller har frågor kan ta kontakt med mig under kvällstid
Bodil Wallhoff 070 643 25 41

mellanskanesfs@gmail.com

Mer information hittar du under
http://www.rfs.se/om_rfs/
På Riksförbundet frivilliga samhällsarbetarens hemsida
Där hittar du även en tidskrift som heter Roll Koll.
En variant den blå som du kan ge till din huvudman
Den röda som är till för
Anhörig till huvudman
Kontaktperson
Personlig assistent
Boende personal
http://www.rfs.se/Projekt/Rollkoll/Rollkolls-informationsmaterial-klara/

Bilda förening—så här går det till
Har du ett lagreglerat frivilliguppdrag men saknar en lokalförening på din ort? Då kan du
bilda en ny förening och ansluta dig till oss.
Att starta ny förening behöver inte vara så krångligt som man kanske kan tro. Kortfattat är
det dessa steg som tas för att bilda en ny förening.






Samla uppdragstagare, ta gärna hjälp av kommunen eller frivården. Presentera idén med lokal
förening. Utse 3-5 personer till interimsstyrelse. Boka tid för första styrelsemötet.
Första styrelsemötet. RFS har förslag på dagordning.
Skaffa organisationsnummer och plusgiro/bankgiro.
Ansök om medlemskap i RFS.
Den nystartade föreningen får ett startbidrag från RFS med 5 000 kronor, förutsatt
att föreningen är öppen för alla lagreglerade frivilliguppdrag och föreningsnamnet utgörs av
geografiskt område med tillägg av frivilliga samhällsarbetare.

