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INBLICK december 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. 
 

RFS fyller 50 år! 
Snart börjar RFS jubileumsår. RFS grundades 4 maj 1968 och fyller därmed 50 år 
under 2018. En jubileumslogga är framtagen och vi arbetar som bäst med att ta fram en 
skrift som ger en historisk tillbakablick, men som också är framåtsyftande. Firande med alla 
föreningsrepresentanter sker i samband med jubileumskonferens och årsmöte 5-6 maj i 
Stockholm. Beslutsfattare och samarbetsorganisationer bjuds in till jubileumsmingel 
tillsammans med förbundsstyrelse och kansli den 4 maj. För föreningar som vill 
uppmärksamma förbundets 50-årsfirande kommer det att finnas material att beställa såsom 
jubileumsskrift, ny version av RFS-foldern och vykort.  
 
Vi fundera även på att trycka en jubileumsaffisch. Finns intresse av en sådan i er förening, 
vänligen hör av er senast 15 januari till info@rfs.se.  
 

Anmälan till RFS jubileumskonferens och årsmöte 2018 
Missa inte RFS jubileumskonferens 5 till 6 maj 2018 i Stockholm! Förbundet firar 50 år och 
konferensen kommer bjuda på både historik och framåtblick. Varje förening som är medlem 
i RFS kan sända två representanter. Deltagaravgiften är 1 000 kronor per 
deltagare. Föreningar som inte är öppna för alla lagreglerade frivilliguppdrag, deltar utan 
kostnad på årsmötet men bekostar själv deltagande i övriga arrangemang och resan. Sista 
anmälningsdatum är 5 mars. Läs mer och gör din anmälan här: www.rfs.se/anmalan-
arsmote2018 

 
Dags att nominera 
Den 6 maj hålls RFS årsmöte i Stockholm. Nu är det dags att hjälpa valberedningen med att 
finna bra kandidater till förbundets förtroendeuppdrag. Valberedningen uppmanar alla 
lokalföreningar att utnyttja sin rätt som medlem i förbundet och nominera.  
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Sista datum för nominering är 5 februari 2018. Nomineringarna skickas till RFS kansli via e-
post eller brev. Adress: RFS kansli, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm eller e-post: info@rfs.se. 
Märk brevet med ”valberedning”. Kontakt valberedning: Göran Svärd, valberedningens 
ordförande, goransvard@one.se, 073-156 12 05 
 
Läs intervju med Göran Svärd här: www.rfs.se/nominera-arsmote2018  

Styrelseverkstäder 
Under hösten 2018 kommer regional styrelseverkstad arrangeras i Södermanland, datum och 
plats meddelas i separat inbjudan under nästa år. Välkommen att höra av dig till kansliet om 
det finns intresse i din förening att RFS kommer till din region för styrelseverkstad! 
 

RFS OPNIONSBILDAR 
 

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män 
I ett pressmeddelande 13 december bemöter RFS felaktigheter i medias rapportering 
kring gode män. Läs: www.rfs.se/pressmeddelande-fel-om-godman 

 
Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn 
I samband med regeringens förslag om att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till 
uppehållstillstånd för att fullfölja studier, gick RFS 1 december ut med ett pressmeddelande. 
Vi efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och 
etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18 år ska erbjudas stöd av en 
kontaktperson enligt SoL, socialtjänstlagen. Läs: www.rfs.se/pressmeddelande-kp-ekb 

 
Debattartikel "Erbjud kontaktperson när ensamkommande 
fyller 18" 
I en debattartikel i Socialpolitik 6 november skriver Jenny Ögren, 
förbundsordförande, om att stödet från god man försvinner helt för 
ensamkommande när de blir myndiga. RFS anser att dessa unga vuxna ska få 
möjlighet till det stöd en kontaktperson enligt socialtjänstlagen innebär. 
Läs: http://socialpolitik.com/2017/11/06/erbjud-kontaktperson-nar-ensamkommande-
fyller-18/ 
 

RFS yttrar sig om mer jämlik hälsa 
RFS har yttrat sig över utredningen Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa SOU 
2017:47. RFS lyfter fram frivilliga samhällsarbetare som en i allra högsta grad värdefull aktör 
för de människor som står längst bort från jämlik hälsa. Läs yttrandet: www.rfs.se/RFS-
yttrande-halsa-2 
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RFS yttrar sig om livstidsstraff för mord 
RFS har yttrat sig om livstidsstraff för mord. RFS betonar vikten av att förordna en 
förtroendeman för livstids- och långtidsdömda personer. Visionsrummet och 
besöksgruppers viktiga roll beskrivs också. Läs yttrandet: www.rfs.se/yttrande-livstidsstraff 
 
 
KANSLIPERSONAL 
 

Bemanningen på kansliet 
Från december är Bente Resberg, ombudsman inom kriminalvårdsområdet, åter tillbaka på 
kansliet efter tjänstledighet. Sini Teng kommer under våren finnas kvar på deltid med fokus 
på socialtjänstområdet. Under januari 2018 påbörjas rekryteringen av jurist med inriktning 
mot godmansområdet.  

 
Ny mejladress för juridiska frågor 
Juridiska frågor mejlas till RFS volontärjurister via adressen: godmansfragor@rfs.se. Uppge: 
"Till volontärjurist", samt ditt namn och vilken lokalförening du är medlem i. Målsättningen 
är ge svar inom en vecka. Tipsa alla era medlemmar om detta! 
 
 
FÖRENINGSADMINISTRATION: 

 
Nya Dataskyddsförordningen – börja kartlägga! 
Den nya dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om 
hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och 
ersätter personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen innehåller skärpta sanktionerna om den 
inte efterföljs, men det är fortfarande rätt oklart vad som gäller för föreningar och ideella 
organisationer eftersom det perspektivet inte finns resonerat kring i lagstiftningen. RFS har 
påbörjat arbete med att se över rutinerna för att samla in personuppgifter och kommer 
återkomma med mer information efter årsskiftet, men vill uppmana alla föreningar att i 
början av 2018 kartlägga vilka personuppgifter som föreningen samlar in. Det kan till 
exempel vara medlemsregister och adresslistor. Definitionen av personuppgift är alla 
uppgifter som kan kopplas till en levande person.  
 
Här går det att läsa mer: https://www.techsoup.se/ 
och  https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/  

 
Styrelseförteckning 2018 
Vänligen skicka in er styrelseförteckning till RFS kansli efter att ni har haft föreningens 
årsmöte. Bifoga också e-postadress till styrelseledamöterna.  
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Faktura RFS medlemsavgift 2018 
Faktura på medlemsavgiften till RFS har mailat ut till föreningarna. Medlemsavgiften 
för 2018 baseras på det antal medlemmar som lokalföreningar anmält in till RFS kansli 
under 2017. Man betalar alltså för medlemmarna en gång per år och då i efterskott. 
 
Inkommer det medlemmar under 2018 täcks de av RFS olycksfalls- och krisförsäkring, men 
först när de registreras i RFS register.  
 
För de föreningar som själva uppdaterar i RFS register är det viktigt att uppdatera 
regelbundet med tillägg, avregistreringar samt andra ändringar så det är så korrekt 
som möjligt till fakturering vid årets slut. 
 
De föreningar som har eget register behöver skicka regelbunden uppdatering till RFS 
kansli så hålls registret så uppdaterat och korrekt som möjligt till fakturering vid årets 
slut. Vill ni ha en lista över era medlemmar som finns registrerade hos RFS kontakta 
Helene Ericsson på RFS kansli på 08-556 068 30 eller helene.ericsson@rfs.se 
 
RFS utskick av till exempel nyhetsbrevet samt kontroll av vilka som har olycksfall- och 
krisförsäkringen samt ansvarsförsäkringen baseras på RFS register. 
 
 

 

 
God jul och gott nytt år önskar RFS kansli! 
 
  
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 
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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, ombudsman inom socialtjänstområdet 
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 godmansfragor@rfs.se. Uppge: "Till volontärjurist", samt ditt namn och 
förening. Målsättningen är att ge svar inom en vecka. 
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