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INBLICK augusti 2017   
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. 
 
 
KANSLIPERSONAL: 
 

Välkommen Sini 
Sini Teng kommer att vikariera som ombudsman inom kriminalvårdsområdet fram till 
årsskiftet. Kontaktuppgifter till Sini och övriga på RFS kansli finns längst ner i dokumentet.  
 

Om tjänsten ombudsman godmansområdet  
På grund av nedskärningar i statsbidraget från Kriminalvården har RFS kansli fått göra vissa 
nedskärningar under våren. Det innebär också att tjänsten ombudsman inom 
godmansområdet inte kommer att kunna tillsättas under hösten. Planen är att en ny 
ombudsman finns på plats i början av 2018. RFS kansli bevakar under tiden gemensamt 
godmansfrågorna efter bästa förmåga. Frågor mejlas under vakansen till RFS 
volontärjurister, via info@rfs.se Uppge: "Till volontärjurist", samt ditt namn och förening. 
Målsättningen är att ge svar inom en vecka. Mycket information finns också att hitta på 
www.rfs.se/kunskapsbank eller i forumet www.rfs.se/forum.  
 
 
RFS OPINIONSBILDAR: 
 

RFS bevakar lekmannaövervakarfrågan 
Det senaste året har det skett en oroväckande minskning av antalet lekmannaövervakare 
inom Kriminalvården. RFS har lyft problemet i dialog med Kriminalvårdens huvudkontor, 
vid uppvaktning av Justitiedepartementet och i debattartiklar. Positivt är att vårens nummer 
av Omkrim, Kriminalvårdens personaltidning, hade tema lekmannaövervakare och att det 
där uttalas att det inte är en fråga om utan hur lekmannaövervakare ska användas framöver. 
Läs intervjun med verksamhetsutvecklaren inom Kriminalvården: 
http://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2017/augusti/klienter-ser-olika-
pa-myndighetspersoner-och-lekman/ 
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Läs RFS debattinlägg om lekmannaövervakare under våren här: 

I nättidningen Altinget: www.rfs.se/debatt-kv-2017 

I Omkrim: www.rfs.se/debatt-omkrim-2017 
 

RFS ordförande intervjuas i Omkrim 
Läs intervjun med RFS ordförande i Kriminalvårdens personaltidning Omkrim. Jenny Ögren 
kommenterar den nedåtgående trenden med lekmannaövervakare inom kriminalvården. 
Hon ger också tips på hur arbetet med frivilliga kan förbättras. Läs artikeln: 
www.rfs.se/jenny-omkrim3-2017  

 

Min rätt – Din roll 
RFS driver det treåriga projektet Min rätt - Din roll med medel från Arvsfonden. Projektet 
riktar sig till ensamkommande barn, deras ställföreträdare och andra aktörer som ska 
samverka kring barnet. Under hösten kommer projektledare Elin Molander ställa samman 
den kunskap som hämtats in så långt i projektet. Planen är att informationsmaterialen för att 
förtydliga roller tas fram i början av 2017. RFS finns på plats på Överförmyndardagarna i 
Örebro 30-31 augusti och kommer då föreläsa om RFS och projektet.  
 

Internationella frivilligdagen 5 december 
Den 5 december varje år firas internationella frivilligdagen. Dagen instiftades av FN:s 
generalförsamling 1985 och syftet är att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som 
människor gör lokalt, nationellt och internationellt. Vi vill passa på att påminna om dagen är 
ett bra tillfälle för föreningen att tillsammans med de lokala myndigheterna få 
uppmärksamhet för de frivilliga samhällsarbetarna. Det kan till exempel handla om att 
gemensamt öppet hus eller att dela ut information i köpcenter eller liknande. RFS kansli 
planerar som bäst för hur vi i år ska uppmärksamma dagen och återkommer med mer 
information. www.rfs.se/frivilligdagen 
 
UTBILDNING 
 

Styrelseverkstäderna! 
Under hösten kommer regional styrelseverkstad arrangeras i Storebro (mellan Hultsfred och 
Vimmerby) samt i Söderhamn. Båda sker den 21 oktober. Föreningarnas styrelser i dessa 
regioner är inbjudna sedan tidigare via separat mejl. Varje förening ska göra en gemensam 
anmälan för vilka i styrelsen som kan delta. Vi behöver deltagarnas namn, e-postadress samt 
eventuella matavikelser. 
 

Besöksgruppskonferens 
Den 11-12 november i Södertälje kommer RFS arrangera konferens för ansvariga för 
besöksgrupper på häkte och anstalt med tema ungdomar i kriminalvård. Inbjudan kommer 
senare. 
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Påminnelse - föreläsning för lekmannaövervakare i Malmö 
RFS och frivården Malmö arrangerar föreläsning för lekmannaövervakare med tema 
kriminalitet och maskulinitet den 28 september. Konferensen är gratis för deltagarna och 
möjliggörs av en donation från frivårdsföreningen. Vid föreläsningen kommer deltagarna 
även att få information om vad det innebär att vara med i en lokalförening inom RFS. Läs 
mer: www.rfs.se/forelasning-28-sep   
 

Studiecirkel för gode män om bemötande och 
kommunikation 
God mans-utbildningen "Min mening" är skapad i ett Arvsfondsprojekt som drevs av Växjö 
kommun.  Målgruppen är gode män som har huvudmän som använder eller skulle behöva 
använda alternativ och kompletterande kommunikation, så kallad AKK. "Min mening" kan 
användas som studiecirkel och har nu tagits över av Studieförbundet vuxenskolan. Vid 
intresse kontakta lokal avdelning, se www.sv.se. Se även bilaga.  
 
 
FÖRENINGSADMINISTRATION: 
 

Återkoppling från RFS konferens/årsmöte 
I början av juni mejlades återkoppling från RFS konferens och årsmöte 2017 ut. Där fanns en 
uppmaning till alla föreningar att tänka kring utveckling av medlemskapet utifrån 
idrottsförbundet Korpens förslag. Vi påminner om att vi önskar få era tankar, (helst 
skriftligen) senast 15 september till, info@rfs.se Nästa konferens/årsmöte blir 5-6 maj 2018 i 
Stockholm. I samband med det firar RFS 50 år. Årsmötesprotokollet finns med som bilaga. 
För övrig information se tidigare mejl.  
 
För presentation och kontaktuppgifter till RFS ny förbundsstyrelse se: 
www.rfs.se/forbundsstyrelse 
 

 Styrelseförteckning 2017 
Vänligen skicka in er styrelseförteckning till RFS kansli efter att ni har haft föreningens 
årsmöte. Bifoga också e-postadress till styrelseledamöterna.  

 
Använd RFS medlemsregister! 
Sedan mars 2016 kan föreningen uppdatera sitt medlemsregister direkt i RFS register. 
Genom att använda detta alternativ underlättas föreningens administration kring 
medlemsregister då föreningen inte längre behöver sända in uppdaterade medlemsregister 
till RFS kansli. I registret går det också att göra en mall för listor och etiketter samt enkelt 
föra över medlemmarnas kontaktuppgifter till mejl eller sms. Vi arbetar för att 
medlemsregistret framöver även ska leda till ytterligare kommunikationsmöjligheter med 
medlemmarna. Nytt är också att ansvarsförsäkringen för gode män från och med denna 
period registreras i RFS register. Kontakta kansliet för mer information.  
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Uppdatera medlemsuppgifter 
De föreningar som inte själva uppdaterar direkt i RFS register behöver regelbundet sända in 
ett uppdaterat medlemsregister till kansliet. Dels för att olycksfalls- och krisförsäkringen 
gäller endast när medlemmen finns registrerad i RFS register, dels för att medlemmarna ska 
få RFS nyhetsbrev hemskickat. För att de även ska kunna få RFS digitala nyhetsbrev behöver 
kansliet även få in medlemmarnas mejladresser.  
Ett uppdaterat medlemsregister är också viktigt eftersom föreningens årsavgift till förbundet 
baseras på medlemslistan vid slutet av varje år.  
 

Personalen på kansliet 
 
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, vik ombudsman inom kriminalvårdsområdet 
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 
 
Vakant, ombudsman inom godmansområdet, under vakansen mejlas frågor till RFS 
volontärjurister, via info@rfs.se Uppge: "Till volontärjurist", samt ditt namn och förening. 
Målsättningen är att ge svar inom en vecka. 

 
Bilaga 
 

1. Studiecirkel för gode män om bemötande och kommunikation 
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