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Verksamhetsberättelse 2018 

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare 

Styrelsens sammansättning har under året varit: 

Ordförande: Lisbeth Malmqvist, sekreterare Inger Askehag, kassör Folke Hjelmstam, 

ledamot Anne Marie Måhlberg, ledamot Börje Johansson, ledamot Mani Caspian, ledamot 

Emanuel Bjuhr (avliden 2018), ledamot Sivert Sparr, ledamot Pia Alderbring, ersättare 

Ronny Gustafsson. 

Styrelsen för Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare avlämnar verksamhets- 

berättelse för 2018. Föreningen är sedan 2016 öppen för alla med frivilliga samhälls- 

uppdrag. Under innevarande år har föreningen utökats med medlemmar från kommunerna 

Gislaved och Värnamo. 

Under verksamhetsåret 2018 har sex informationsmöten för medlemmarna hållits i 

Korskyrkans lokaler i Jönköping. Styrelsen har hittills haft nio styrelsemöten och tre 

arbetsmöten. 

-Medlemsmöte den 5 februari: Johnhenric Stegemyr, regler för upprättande av årsräkning. 

- Medlemsmöte den 9 april: Ulrika Karlborg och Anneli Söderström, kooperativet Olja ang. 

LSS-lagstiftning och rätten till personlig assistans. 

-Medlemsmöte den 7 maj: Eva Forsberg, ordförande i Överförmyndarnämnden, informerade 

om sin roll samt besvarade medlemmarnas många frågor kring sina uppdrag. 

-Medlemsmöte den 3 september: Oscar Lennings, Swedbank och Maja Mulaomerovic, 

Familjens jurist, besvarade bankfrågor samt informerade om framtidsfullmakt. 

-Medlemsmöte den 22 oktober: Anna-Karin Wigerbratt, Jönköpings kommun höll en  

föreläsning om Brott i nära relation. 

-Medlemsmöte den 26 november: Erfarenhetscafé tillsammans med representanter för 

Jönköpings kommun, kriminalvården, regionen och vår styrelse. Medlemmar med olika 

uppdrag berättade om hur det är att vara övervakare, stödperson mm. 

Vår förening bedriver en uppskattad besöksverksamhet på häktet i Jönköping under ledning 

av styrelseledamoten Pia Alderbring. Hon har tillsammans med en medlem i besöksgruppen 

representerat vår styrelse i RFS årliga utbildning för häktesansvariga. 
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I samband med att Sveriges socialchefer höll konferens i Jönköping under hösten fick vår 

förening erbjudande av vårt riksförbund att under tre dagar närvara på konferensen och sprida 

kunskap om våra uppdrag, vilket upplevdes som stimulerande av såväl deltagare på 

konferensen som av våra medverkande. 

I syfte att locka fler medlemmar till våra medlemsmöten har våra styrelseledamöter ringt upp 

ett tiotal medlemmar vardera och berättat om vår verksamhet samtidigt som vi lyssnat av om 

våra uppdragstagare har några frågor att ställa som vi kan besvara.    

Föreningen har under ledning av vår ersättare Ronny Gustafsson, Vetlanda, ansvarat för en 

uppskattad studiecirkel för åtta gode män och förvaltare. Fortsatt utbildning har efterfrågats. 

Föreningens medlemsantal vid årets slut omfattar 623 personer enligt följande: Jönköping 

176, Habo 35, Gislaved 138,Mullsjö 42, Värnamo 157 samt Vaggeryd 75. 

Jönköping den 16 januari 2019 

 

Lisbeth Malmqvist, ordförande 

 


