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INBLICK oktober 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 KANSLI 

 
Ny ombudsman  
Jennie Östlund är ny ombudsman för frivilliga samhällsarbetare. Jennie är jurist och har 
drygt elva års bakgrund inom områden relaterade till RFS verksamhet. Hon har arbetat vid 
Stockholms överförmyndarnämnd under cirka sex år och kommer närmast från den privata 
”sidan” där hon till stor del arbetat med socialrättsliga frågor såsom exempelvis personlig 
assistans. Hos RFS kommer Jennie framförallt arbeta för att fortsatt utveckla arbetet på 
kriminalvårdsområdet. En längre presentation av Jennie kommer under november.  
Kontaktuppgifter finns på sista sidan. 

 
Intresserad av aktörsmöten i din förening? 
Tillsammans med föreningar och kommuner arrangerar RFS projekt Min rätt – Din roll 
lokala aktörsmöten med start hösten 2018.  Det går ut på att samla aktörerna kring 
ensamkommande barn och deras gode män för att gemensamt diskutera och hitta lösningar 
på utmaningar i rollfördelningen.  Om din förening är intresserad att veta mer, välkommen 
att kontakta Elin Molander och Sini Teng, projektledare Min rätt - Din roll.  
 
 

Ny webbplats 
Nu är RFS nya webbplats lanserad! Adressen är fortsatt www.rfs.se, men sidan får ett nytt 
modernt utseende som följer RFS grafiska profil och som fungerar bra även i mobilen. Tipsa 
gärna era lokala myndigheter och politiker om webbplatsen, som nu har en egen ingång för 
de som jobbar på en myndighet. 
 
Lätt att bli medlem 
Tanken är att det ska vara tydligt och enkelt att bli medlem via den nya webbplatsen. Redan 
på startsidan går det att välja Bli medlem. Nytt är att det nu går att fylla i en intresseanmälan 
om att bli medlem, här kan den som vill ha ansvarsförsäkringen även fylla i de första sex 
siffrorna i sitt personnummer. När formuläret fyllts i skickas ett mejl till den adress som ni 

http://www.rfs.se/


uppgett som föreningens kontaktmejl. Detta mejlkonto är det viktigt att ni bevakar så att den 
intresserade blir välkomnad och får veta vad medlemsavgiften är samt vart den ska betalas. 
Se formuläret här: www.rfs.se/bli-medlem 
 
 
Erbjudande om gratis föreningssida under RFS webbplats 
Precis som idag kommer föreningarna kunna ha sin webbplats under www.rfs.se Det är 
fortsatt ett enkelt basalternativ med samma mall för alla föreningar. Nytt är att de lokala 
redaktörerna kommer att få ta del av en riktlinje som även ska skrivas under, denna kommer 
tidigast att sändas ut under vecka 45. De lokala redaktörerna får sedan nya användarkonton 
och en lathund. Längre fram kommer det vara möjligt även för övriga föreningar att skapa 
en ny sida under www.rfs.se, men först fokuserar vi på att få igång de föreningssidor som 
redan finns. Mer information kommer!   
 
Forum för frivilliga samhällsarbetare 
Forumet är numera öppet för alla frivilliga samhällsarbetare och precis som tidigare även för 
icke-medlemmar. I dagsläget består godmanspanelen av två gode män (som har extra ansvar 
för att bevaka forumet), men vi öppnar nu upp för deltagare i panelen med olika typer av 
uppdrag. Alla som vill använda forumet får nu skapa nytt konto och användarnamn (du 
som haft inlogg i forumet tidigare och gärna vill behålla ditt gamla användarnamn, kontakta 
kansliet). 
 
Återkoppla 
Under arbetet med att ta fram nya webben har vi fått in synpunkter från representanter för 
föreningarna, förbundsstyrelsen, forumet och de olika myndigheterna. Stort tack till alla som 
bidragit, all återkoppling har varit värdefulla! Även framöver tar vi gärna emot synpunkter – 
både vad ni är nöjda med och önskemål om förändringar. Det tar vi med oss i fortsatta 
utvecklingsarbetet. Vi hoppas också på ert överseende med att visa saker kommer behöva 
justeras vart efter! 
 

 
FÖRENINGSADMINISTRATION: 
 

Redovisning samt ansökan besöksgruppsmedel 
Redovisningsblankett samt ansökan besöksgruppsmedel skickas ut i november till 
föreningarna. Ha gärna en rutin i besöksgruppen för att kontinuerligt samla in underlag för 
redovisningen. Planera också gärna in tid för att redovisa redan nu så ni hinner till den 31/1 
då redovisningen och ansökan ska vara inne. Framöver planerar kansliet att ta fram en 
lathund för rutiner och redovisning.  
 

Uppdatera ansvarsförsäkring och medlemsregister 
Uppdatera medlemsregister och lista över 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 en lista 
med medlemmar samt försäkrade till Helene Ericsson, gärna en lista där ni har en separat 
kolumn för vilka som är försäkrade, så uppdateras det i medlemsregistret.  
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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. I mejlet kan 
frågeställaren skriva om denna hellre vill bli uppringd. Målsättningen är ge svar inom en 
vecka. Tipsa alla era medlemmar om detta! 
 

Personalen på kansliet 
 
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  
Jennie Östlund, ombudsman frivilliga samhällsarbetare 
E-post: jennie.ostlund@rfs.se, tel: 08-556 068 33, mobil: 070-723 99 00 
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  
E-post: sini.teng@rfs.se, tel: 08-556 068 37, mobil: 076-337 30 46 
Thomas Karlsson, Studieansvarig 
E-post: thomas.karlsson@rfs.se , tel: 08-556 068 34, mobil: 073-502 66 10 
 
 
  
 
 

mailto:godmansfragor@rfs.se
mailto:elin.molander@rfs.se
mailto:gunilla.sundblad@rfs.se
mailto:helene.ericsson@rfs.se
mailto:jennie.ostlund@rfs.se
mailto:minna.nyman.sabbadini@rfs.se
mailto:sini.teng@rfs.se
mailto:thomas.karlsson@rfs.se

