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INBLICK april 2018   
Inblick är Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, interna nyhetsbrev om det som 
händer inom förbundet. Det skickas till alla lokalföreningars styrelseledamöter som RFS har 
en e-postadress till. Sprid Inblick till alla i styrelsen och lägg gärna in det som en 
rapportpunkt vid nästa styrelsemöte. 
 

Riksförbundet firar 50 år! 
RFS 50-årsdag firar förbundsstyrelsen med mingel 4 maj tillsammans med gäster från 
myndigheter, departement och samarbetsorganisationer. Firandet fortsätter under 
förbundets jubileumskonferens 5-6 maj tillsammans med alla föreningsrepresentanter. I 
samband med detta lanseras RFS jubileumsskrift som föreningarna kan beställa för att dela 
ut vid uppvaktningar och liknande. Beställning av dessa kommer att kunna göras via rfs.se 
från och med 9 maj. Det finns även två faktablad med tidslinjer samt fakta att skriva ut (se 
bilagor) för att dela ut vid medlemsmöten. För föreningar som ska arrangera lokalt firande 
finns affischer att beställa (obs begränsat antal).  
 

Uppmärksamma RFS jubileum på Facebook 
Var med och uppmärksamma RFS jubileum på Facebook!  Reda nu finns en profilbild med 
RFS jubileumslogga som kan läggas in tillfälligt! Du hittar den här: 
www.facebook.com/profilepicframes Sök ”RFS” 
 
Ny folder om att bli medlem 
Nu finns en ny folder om vad du får som medlem i en lokalförening inom RFS. Foldern kan 
beställas och delas ut av lokalföreningarna för att rekrytera nya medlemmar och av de 
myndigheter som förordnar lagreglerade frivilliguppdrag. Tanken är att den kan delas ut 
tillsammans med föreningens egen folder eller informationsblad. Här beskrivs vilka frågor 
förbundet driver och att du som är enskild medlem kan vara med och påverka.  
 
Obs! På sid 3 i foldern i texten om medlemsregistret har det smugit sig in ett 
tryckfel.  Uttrycket ”…du samtycker…”, ska i stället vara ”…accepterar du…”. I den digitala 
filen som ligger på webben är detta ändrat.  
 
Foldern går att beställa från RFS kansli via info@rfs.se, kostnadsfritt för RFS-föreningar. 
Ladda ner foldern här: www.rfs.se/folder-bli-medlem 
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http://www.rfs.se/folder-bli-medlem


 
Vykort för rekrytering! 
Nu finns ett nytt vykort som kan användas för rekrytering vid mässor och liknande. 
Lokalföreningar inom RFS kan beställa vykortet i samband rekryteringskampanjer. I första 
hand ska vykortet användas i rekrytering tillsammans med de myndigheter som förordnar 
lagreglerade frivilliguppdrag.  På vykortet nämns alla de lagreglerade frivilliguppdrag.  
 
Vill din förening beställa? Kontakta RFS kansli via info@rfs.se och berätta om hur föreningen 
planerar att använda vykortet! Se hur vykortet ser ut här: Se: www.rfs.se/rekrytering-vykort 

 
Nya faktablad om besöksgrupper 
Nu finns två nya informationsblad om besöksgrupper. Ett som riktar sig till klienter och ett 
som vänder sig till personer som är intresserade av att bli besökare. Läs mer eller ladda ner 
här: www.rfs.se/ info-besoksgrupper 

 
Styrelseverkstäder hösten 2018 
Till hösten fortsätter RFS med styrelseverkstäder i Södermanland lördagen den 27 oktober 
samt i Halland/Västra Götaland. Mer information och datum för träffen i Halland/Västra 
Götaland kommer. En regional träff kommer även att ske i Umeå söndagen den 26 augusti.  
 
Är den förening intresserad av att RFS kansli kommer till er region för styrelseverkstad 
under 2019? Välkommen att höra dig till RFS kansli!  
 
 
RFS OPINIONSBILDAR: 
 

RFS i civilutskottet 
Riksdagens civilutskott arrangerar en offentlig utfrågning om tillsyn av ställföreträdare och 
överförmyndare. RFS är en av ett antal organisationser som bjuds in för att hålla en muntlig 
inledning.  
Utfrågningen anordnas som ett led i beredningen av regeringens kommande skrivelse med 
anledning av Riksrevisionens granskningsrapport om tillsyn av ställföreträdare och 
överförmyndare (RiR 2017:33) Läs mer: www.rfs.se/regeringen-godman 
 
 
FÖRENINGSADMINISTRATION: 
 

Styrelseförteckning 2018 
Vänligen skicka in er styrelseförteckning för 2018 till RFS kansli efter att ni har haft 
föreningens årsmöte. Bifoga också e-postadress till styrelseledamöterna.  
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Uppdatera ansvarsförsäkring och medlemsregister 
Uppdatera medlemsregister och alla som har tecknat ansvarsförsäkringen för 2018. De 
föreningar som använder sig av RFS medlemsregister själva kan lägga till och ta bort vilka 
som ska ha ansvarsförsäkringen för nästa period. Övriga föreningar skickar sina medlemmar 
samt försäkrade i en lista till Helene Ericsson, gärna en lista där ni har en kolumn för vilka 
som är försäkrade, så uppdateras det i medlemsregistret.  

 
Påminnelse Dataskyddsförordningen 
I senaste Inblick skrev vi om förberedelser inför nya Dataskyddsförordningen som träder i 
kraft 25 maj 2018. För cirka en månad sedan sändes en uppdaterad text ut, se bilaga. Det som 
är förändrat är att vi strukit formuleringen om att nya medlemmar ska ”samtycka”. Eftersom 
medlemskapet är tillräcklig rättslig grund för att registrera personuppgifter ändrar vi i 
formuleringar till ”accepterar att dina uppgifter registreras ”.  

 
Juridiska frågor 
Juridiska frågor mejlas även fortsättningsvis till: godmansfragor@rfs.se I mejlet ska 
frågeställaren uppge sitt namn och vilken lokalförening denne är medlem i. Målsättningen är 
ge svar inom en vecka. Tipsa alla era medlemmar om detta! 
 

Personalen på kansliet 
 
Bente Resberg, ombudsman inom kriminalvårdsområdet 
E-post: bente.resberg@rfs.se , tel: 08-556 068 33, mobil: 070-723 99 00 
Elin Molander, projektledare 
E-post: elin.molander@rfs.se , tel: 08-556 068 36, mobil: 076-029 83 03 
Gunilla Sundblad, förbundssekreterare  
E-post: gunilla.sundblad@rfs.se , tel: 08-556 068 31, mobil: 070-914 87 32 
Helene Ericsson, kanslisekreterare  
E-post: helene.ericsson@rfs.se , tel: 08-556 068 30, mobil: 073-512 72 75  
Minna Nyman Sabbadini, kommunikatör 
E-post: minna.nyman.sabbadini@rfs.se , tel: 08-556 068 35, mobil: 073-502 32 36 
Sini Teng, projektledare och ombudsman frivilliga samhällsarbetare, inriktning 
godmansområdet 
E-post: sini.teng@rfs.se , tel: 08-556 068 37, mobil: 076-337 30 46 
Thomas Karlsson, visionsrumsansvarig 
E-post: thomas.karlsson@rfs.se , tel: 08-556 068 34, mobil: 073-502 66 10 
 
Bilagor: 

1) Faktablad tidslinjer 
2) Faktablad – fakta och citat 
3) Påminnelse Dataskyddsförordning 
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