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INBLICK juni 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. 
 
 
RFS JUBILEUMSKONFERENS OCH ÅRSMÖTE 2018: 
 

Ny förbundsstyrelse vald  
Den 6 maj hade RFS årsmöte i Stockholm och ny förbundsstyrelse valdes. Tre nya personer 
valdes in i styrelsen. Se: www.rfs.se/ny-forbundsstyrelse 
 

Årsmötesbeslut 
Årsmötet 2018 beslöt att anta förbundsstyrelsens förslag gällande effektivare 
medlemsadministration. Förbundsstyrelsens förslag var utsänt i årsmöteshandlingarna, 
föredraget och diskuterat i grupper dagen före årsmötet. Beslutet innebär att arbetet kring att 
ta fram former för en effektivare medlemsadministration, där alla enskilda medlemmar 
hanteras i RFS befintliga register och alla nya medlemmar slussas in via förbundet, kommer 
att fortsätta fram till nästa årsmöte. Syftet med arbetet är att:  

● att alla medlemmar får både ett välkomnande med förmåner från RFS samt ett 
välkomnande från föreningen  

● att underlätta lokalföreningens administration  
● att hantering av personuppgifter följer den nya dataskyddsförordningen 
● att öka vi-känslan i förbundet och stärka medlemmarnas möjlighet att påverka 

 
Läs RFS jubileumsskrift 
I samband med RFS 50-årsdag 4 maj 2018 lanserades en jubileumsskrift. Skriften ger både en 
historisk tillbakablick och är framåtsyftande. Föreningarna kan dela ut skriften till lokala 
myndigheter och beslutsfattare. För föreningar som vill uppmärksamma förbundets 50-
årsjubileum finns fortfarande några affischer att beställa.  
Ladda ner eller beställ skriften här: www.rfs.se/jubileumsskrift 
 

Röster om RFS framtid 
Den 4 maj firade RFS förbundsstyrelse och kansli RFS 50-årsdag med mingel tillsammans 
med samarbetsmyndigheter och organisationer.  
Här finns några röster om förbundets roll i framtid här: www.rfs.se/citat-mingel-2018 

http://www.rfs.se/ny-forbundsstyrelse
http://www.rfs.se/jubileumsskrift


 
PÅ GÅNG: 
 

Testa nya webbplatsen! 
Arbetet med RFs nya webbplats pågår som bäst. I mitten av september kommer det vara 
möjligt att testa en betaversion av RFS webbplats. Den som är intresserad av att testa sidan 
kan anmäla sitt intresse senast 1 augusti till minna.nyman.sabbadini@rfs.se 
 

RFS i Almedalen 
Är du i Visby under Almedalsveckan? Det här är RFS program: 
 

• Samtal och mingel om rollen som god man för ensamkommande barn - med utgångspunkt i 
den gode mannens roll diskuterar projektledarna Elin Molander och Sini Teng 
rollfördelning runt ensamkommande barn. Välkommen att bläddra i skrifterna och 
samtala om rollen som god man.  
Tid: 2 juli 2018, kl. 16.55-17.15 
Plats: Tältet på Barnrättstorget, St Hansgatan 21, Gotlands konstmuseum, Visby 
 

• Lekmannaövervakare - en resurs för både klient och demokratin? - vid RFS seminarium i 
ABF:s tält diskuterar vi insatsen lekmannaövervakare. Hur viktig är den 
demokratiska aspekten av dessa frivilliguppdrag? Hur kan resursen utvecklas för att 
stärka individens nätverk och tilltro till samhället? Välkommen till ABF:s tält den 4 
juli kl. 16.00-16.20 för att lyssna och diskutera!  

 

Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara 
RFS arvsfondsprojektet Min rätt - Din roll riktar sig till ensamkommande barn, deras 
ställföreträdare och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Nu finns två skrifter som 
kan bidra till att förtydliga rollfördelningen mellan gode män och andra aktörer kring 
ensamkommande barn. En av skrifterna vänder sig till ensamkommande barn och förklarar 
den gode mannens roll. Den andra skriften är till för gode män och andra aktörer kring 
barnen. Arbetet med att ta fram filmer som ska komplettera de skriftliga materialen är 
påbörjat. 
Beställa och ladda ner skrifterna här: www.rfs.se/bestall-minratt 
 

Anmäl intresse för lokalt aktörsmöte 
Vill din förening tillsammans med din kommun medverka i ett lokalt samverkansmöte inom 
Min rätt – Din roll? RFS kan erbjuda tio kommuner en halvdagsworkshop som syftar till att 
hitta konkreta lösningar för förbättrat lokalt samarbete kring ensamkommande barn. 
Projektet står för samtliga kostnader. Välkommen att kontakta RFS kansli för 
intresseanmälan. Först till kvarn! 

 
 
 
 

mailto:minna.nyman.sabbadini@rfs.se
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Cirkelledarutbildning; Vardagsekonomi 
Nu har RFS kansli genomfört en pilotomgång av studiecirkeln Vardagsekonomi på två 
anstalter och ett häkte, med gott resultat. Frivilliga i Stockholm har möjlighet att utbilda sig 
till cirkelledare i september. Därefter kommer utbildning för cirkelledare ske i övriga delar 
av landet under hösten/vintern. Studiecirkeln genomförs för intagna i anstalt och häkte på 
vardagar under dagtid.  Anmäl gärna intresse! Läs mer: www.rfs.se/cirkelledare-
vardagsekonomi 
 

Styrelseverkstäder 2018/19 
Söndagen den 26 augusti arrangerar RFS kansli en regional föreningsträff i Umeå. 
Styrelseverkstad är inbokad lördagen den 27 oktober i Södermanland samt 17 november för 
Halland/Västra Götaland, styrelserna i dessa föreningar kommer att få inbjudan i ett separat 
mejl. Är din förening intresserad av att delta i styrelseverkstad våren 2019, hör av dig till RFS 
kansli! 
 
 
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.  
 

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.  
 

Integritetspolicy och riktlinjer för medlemsregister 
För att leva upp till nya Dataskyddsförordningen har RFS har tagit fram en integritetspolicy 
som är tagen av förbundsstyrelsen. RFS har även tagit fram riktlinjer för lokalföreningarnas 
hantering av personuppgifter som ett komplement till RFS integritetspolicy. Dessa 
dokument är viktiga att styrelsen sätter sig in i (se bilagor). Kanske behöver era rutiner 
förändras? Ta upp frågan för diskussion och beslut på kommande styrelsemöte.  
 

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! 
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Sommarstängt 
RFS växel är sommarstängd vecka 26 - 32. Kansliet är endast periodvis bemannat under 
denna period. Trevlig sommar önskas alla frivilliga samhällsarbetare! /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 Min rätt - Din roll, godmansområdet 
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) RFS integritetspolicy 
2) Rutiner för administration medlemsregister 
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