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Höstprogram 2018 

 
 
 
 
Vi vill veta vad Du önskar att se, höra eller göra i 
föreningen? Ring eller skicka mig en rad om tips 
på ämnen, föredragshållare, studiebesök, 
aktiviteter eller utflykter till Birgitta 
Ljungholm  
mobil: 070 239 40 79, mail: ordf@gbgfs.se 
 
För att vi på bästa och snabbaste sätt skall kunna 
nå Dig med ny information eller vid eventuella 
förändringar i programmet så meddela oss din 
mobil och mail. 
För Dig som ej har eller uppgivit någon mejladress 
sänder vi ut två utskick per år med vår- och 
höstprogram. 
 
 
Medlemsavgift skickas till pg 71 68 24-8   
165 kr för enskilda, 250 kr för familjer boende på samma adress. 
Alla medlemmar som namnges vid inbetalning av medlemsavgift innefattas av 
försäkringen vid föreningsaktiviteter, uppdrag som kontaktperson, 
lekmannaövervakare, stödperson, god man/förvaltare, anstaltbesökare. 
 
Gode män/förvaltare kan dessutom teckna en ansvarsförsäkring a 130:-/kalenderår. 
Undrar du något angående medlemskap mail: kassor@gbgfs.se 
 
Om inget annat nämns är aktiviteterna i GFS lokal på 
Kungsladugårdsgatan 5 
 
 
*Erfarenhetsutbyte: En chans för oss uppdragstagare att träffas, stödja, stärka och 
dela erfarenheter med varandra. 
 
*Öppet hus: En chans att träffa delar av styrelsen tillsammans med övriga medlemmar 
för en stunds fika och samvaro. Du kan också ta med den du har uppdrag för och/eller 
en kompis. 
 
*Söndagspromenad Ta gärna med den du har uppdrag för, en kompis eller 
kanske din hund.  
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September 
 

*Sö 2:a  kl 13 Söndagsvandring i Slottsskogen, samling vid Plikta L:a tåget 
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Må 10:e kl 18-20 Erfarenhetsutbyte!  
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Må 24:e kl 18.00 – 20.30 Tema Migrationsverkets uppdrag, 
anläggningsboende, förvar m.m 
Elisabet Hilding Awla sedan 2016 Röda Korsets verksamhetsutvecklare inom 
mottagande och etablering, Elisabet har också 30 års erfarenhet av arbete på 
Migrationsverkets olika enheter 
Anmälan till Gunilla Wahlbom mobil: 076 890 89 87, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Sö 30:e Kl 15-18 Öppet hus!  
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 

Oktober 
 

*Ti 2:a kl 18.00 – 20.30 Tema Hedersrelaterat våld 
Elisabet Hilding Awla Röda Korset har under 30 år studerat , följt debatten, 
träffat drabbade, familjemedlemmar och hållit informationer/föreläsningar om 
heders relaterat våld. 
Anmälan till Gunilla Wahlbom mobil: 076 890 89 87, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Sö 7:e  kl 13 Söndagsvandring i Slottsskogen, samling vid Plikta L:a tåget 
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Må 8:e kl.18.00- 20.30 Tema Politiker från Individutskottet i 
MajornaLinné Susanne Sillberg Ligander ordförande och Ann-Christin 
Nilsson ledamot kommer att berätta om de vanligaste ärenden de har att ta 
ställning till. Vad politiker delegerar till tjänstemännen. Vilken kommunikation 
som sker mellan politiker och tjänstemän. Du har själv möjlighet att ställa frågor 
som känns angelägna. 
Anmälan till Gunilla Wahlbom mobil: 076 890 89 87, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Tis 16:e kl 18-20 Erfarenhetsutbyte!  
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Lö 20.e -sö 21:a 09.30-15.30 GFS/ABF översiktsutbildning lagreglerade 
uppdrag. 
 Anmälan till ABF 031-774 31 10  www.abf.se/goteborg 
 
*Må 22:a kl.18.00 – 20.00 Tema Framtidsfullmakt  
Stefan Larsson berättar om lagen som trädde i kraft 1:a juli 2017 
Ett personligt alternativ till god man/förvaltare, en person du själv väljer som 
ska ansvara för dina intressen om du inte längre kan fatta beslut. Ett dokument 
som ska uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt.  
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
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November 
 

 *Må 5:e Kl.18.00 – 20.00 Tema Migration och psykisk ohälsa 
NSPHiG Ambassadör Jihad ger oss en levande berättelse om sitt liv som 
migrant, psykisk ohälsa och hur han tagit sig ut/in i samhället. 
Obs. detta datum kan bytas till må 3 dec, vid anmälan får du besked. 
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Ti 6:e kl: 17.30-20.45 (Sex tisdagar) Studiecirkel för lekmannaövervakare 
och anstalts/häktesbesökare.  
Anmälan till ABF 031-774 31 10  www.abf.se/goteborg 
 
*Sön 11:e kl 15-18 Öppet hus!  
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Lö 17:e -sö 18:e 09.30-15.30 GFS/ABF kontaktpersonskurs  
Anmälan till ABF 031-774 31 10 www.abf.se/goteborg 
 
*Mån 19.e kl 18-20 Erfarenhetsutbyte!  
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
  
*Sön 25:e kl13 Söndagsvandring i Slottsskogen, samling vid Plikta L:a tåget 
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
December 
 
*Må 3:e Kl.18.00 – 20.00 Tema Migration och psykisk ohälsa 
NSPHiG Ambassadör Jihad ger oss en levande berättelse om sitt liv som 
migrant, psykisk ohälsa och hur han tagit sig ut/in i samhället. 
Obs. detta datum kan bytas till må 5 nov, vid anmälan får du besked. 
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
 
*Sön 9:e kl 15 – 18.00 Öppet Hus med musik, extra god fika,  en trevlig 
stund tillsammans inför stundande helger. 
Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se 
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