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INBLICK september 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. 

 
UTBILDNING 
 

Styrelseverkstäder 
Under hösten arrangeras två styrelseverkstäder. Den 27 oktober i Södermanland och den 17 
november i Göteborg.  
 

Besöksgruppskonferens 
Den 10-11 november arrangerar RFS konferens för ansvariga för besöksgrupper på häkte och 
anstalt. Konferensen äger rum i Södertälje och temat är Utbildning. Inbjudan skickas ut i 
mitten av september. 
 

Cirkelledarutbildning; Vardagsekonomi 
En utbildning av cirkelledare till studiecirkeln Vardagsekonomi kommer att genonföras i 
Stockholm i oktober! Läs mer: www.rfs.se/cirkelledare-vardagsekonomi 

 
RFS MATERIAL 
 

Min rätt - Din rolls skrifter  
Nu har vi gjort nytryck av Min rätt – Din rolls två skrifter! Dessa 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. Skriften som vänder sig 
till ensamkommande barn finns även översatta på arabiska, dari, tigrinja.  
Beställ och ladda ner skrifterna här: www.rfs.se/bestall-minratt 
 

På gång: Filmer om god mans och kontaktpersons roll för 
ensamkommande barn 
Filmerna i projektet ”Min rätt - Din roll” spelas in under hösten och vänder sig till 
ensamkommande barn. Filmerna ska hjälpa till att tydliggöra den gode mannens roll. Vi 
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efterlyste gode män och kontaktpersoner till filmerna bland medlemmarna i somras och 
gensvaret har varit mycket bra gällande gode män, stort tack! Fortfarande söker vi efter 
personer som har eller har haft uppdrag som kontaktpersoner för ensamkommande barn, 
om du är intresserad av att delta mejla projektledarna elin.molander@rfs.se 
eller sini.teng@rfs.se  
 

Nya politiker efter valet? 
Kansliet kommer att skicka ut ett exemplar vardera av Min rätt – Din rolls skrifter 
samt jubileumsskriften till alla lokalföreningar. Passa på att dela ut jubileumsskriften till 
lokala myndigheter och till nya politiker efter höstens val. RFS jubileumssår pågår hela 2018 
och en idé kan vara att skapa lokalt uppmärksamhet kring det i samband med 
internationella frivilligdagen 5 december och då dela ut jubileumsskriften.  
 

Föreningar som har erfarenhet av mentorskap 
Östra Skaraborgs FS, håller på att införa mentorskap för nya Gode män/förvaltare i 
samarbete med ÖIS (överförmyndare i samverkan). Föreningen efterlyser därför andra 
föreningars erfarenhet kring detta exempelvis riktlinjer eller överenskommelse med 
överförmyndaren. Kontakta Östra Skaraborgs FS, Ulf Johansson på e-post ulf.nilla@telia.com  
Erfarenheterna sammanställs och kommer att spridas till alla föreningar för att ge inspiration 
för det fortsatta arbetet.  

 
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.  
 

Påminnelse - 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.  
 

Styrelseförteckning 2018 
Om ni inte redan skickat in er styrelseförteckning för 2018 till RFS kansli så är det hög tid att 
göra det nu. Bifoga också e-postadress till styrelseledamöterna.  
 

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 
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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.  
 

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! 

 
INFORMATION 
 

Riktlinjer för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället 
Nu är de nya riktlinjerna för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället klara. Läs 
mer: www.rfs.se/KV-riktlinjer-civilsamhalle 

 
RFS KANSLI 
 

Kriminalvårdsombudman 
Bente Resberg har lämnat sin tjänst fr o m den 12 augusti och rekrytering av ny ombudsman 
på kriminalvårdsområdet pågår. 
 

Ny webbplats 
En ny webbplats lanseras under hösten där även föreningarna fortsatt kommer att 
kunna ha undersidor. Mer information kommer separat.  
 
 

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  
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, Studieansvarig 
E-post: thomas.karlsson@rfs.se , tel: 08-556 068 34, mobil: 073-502 66 10 
Vakant, ombudsman inom kriminalvårdsområdet 
E-post:  tel: 08-556 068 33, mobil: 070-723 99 00 
 
Bilagor:  
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1) RFS integritetspolicy 
2) Rutiner för administration medlemsregister 

 
  


