Medlem i
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Org nr 802472-2525 Säte: Falun

Information om föreningen, dess syfte och ändamål samt verksamhet
Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare id. för. (SDFS) är en förening som företräder och organiserar frivilliga
samhällsarbetare för att tillvarataga deras intressen vad gäller utbildning, vidareutveckling, tillhandahålla
mentorskap, upprätthålla och utveckla kontakter med myndigheter, kommuner och landsting samt utgöra en
resurs för samhället.
Föreningen är inte en ideell förening av det vanliga slaget, modell idrottsförening eller liknande, utan är en
förening för personer som har ett stort engagemang för medmänniskor i svåra situationer. Styrelsen arbetar
helt ideellt och har som målsättning att föreningen ska vara den naturliga samlingspunkten för frivilliga
samhällsarbetare. Vi refererar vidare till den värdegrund – se nedan - som föreningen och dess medlemmar
arbetar efter.
Vår verksamhet representerar olika kategorier av frivilliga samhällsarbetare – god man, förvaltare,
lekmannaövervakare, kontaktperson och kontaktfamilj, särskilt förordnad vårdnadshavare, stödperson och
besökare på häkte och anstalt. Våra medlemmar har i sina uppdrag störst kontaktytor mot överförmyndare,
socialförvaltningar, patientnämnder, kriminalvården och frivården.
Vår geografiska omfattning definieras till stor del av att de flesta av de uppdrag som medlemmarna har åtagit
sig är underställda Överförmyndare i samverkan för Falun-Borlängeregionen(OIS). Denna region innefattar,
förutom de två nämnda kommunerna, även Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Föreningen har via valet
av namn även en öppenhet för medlemmar och förhoppning att nå samverkan med myndigheter från andra
kommuner främst i södra Dalarna.
Historik
Föreningen bar fram t o m 2018-03-07 namnet Faluns frivilliga samhällsarbetare (FFS) och startades 2013.
Våren 2017 beslöt föreningen Borlänge frivilliga samhällsarbetare(BFS) att lägga ned sin verksamhet och föra
över sina medlemmar och sitt kapital till FFS. Styrelsen för FFS bedömde att behovet av ett namnbyte var
angeläget, eftersom föreningens nuvarande medlemmar till mycket stor del representerar kommuner i södra
Dalarna. En namnändring behövdes också för att skapa gemensamhet och representativitet gentemot
medlemmarnas uppdragsgivare samt för att utåt visa en samlad organisation med kunskap, erfarenhet och
brett kontaktnät.
Medlemsantal
Föreningens medlemmar uppgår per 2018-12-31 till ett antal av 90 personer och fördelar sig med Borlänge 10,
Falun 49, Gagnef 8, Ludvika 8, Smedjebacken 2, Säter 9 och andra närliggande kommuner 4 personer.
Målsättning
Styrelsens mål är som beskrivits ovan att verka för medlemmarnas kunskapsinhämtning och -utveckling samt
fungera som kontaktorgan och resurs för myndigheter, kommuner och landsting samt utgöra en resurs för
samhället i stort.
Ett viktigt mål för styrelsen är att få till en större anslutning av medlemmar. Målsättningen är att anslutningen
ska bli så stor och så väl spridd att det går att ha lokala företrädare på kommunnivå - med kontakter till bl a
överförmyndare - och att även sammansättningen av föreningens styrelse ska spegla denna spridning. Avsikten
är att föreningens verksamhet ska kunna samla medlemmar såväl på kommunnivå som i gemensamma
aktiviteter.
Styrelsen hyser förhoppningen att föreningens verksamhet och dess medlemmar – förstärkt av en större
geografisk spridning och större antal medlemmar - ska fortsätta att ses som och utgöra en naturlig part för
samverkan för kommunala, landstingskommunala och rättsvårdande myndigheters förvaltningar i frågor som
rör frivilliga samhällsinsatser.
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Verksamhetsplan
Den för 2019 föreslagna verksamhetsplanen - inför årsmöte 7/3 2019 - anger att föreningen ska:
-

-

fortsätta att utveckla samarbete och samverkan med överförmyndarenheten i syfte att lyfta fram och
stärka föreningens ställning som resurs för sociala myndigheters verksamhet samt för att lyfta fram
och belysa aktuella frågeställningar och problem,
etablera och utveckla kontakten med socialförvaltningar, patientnämnd, kriminalvård m.fl.,
fortsätta att vara ett forum för fortbildning och erbjuda socialt erfarenhetsmässigt utbyte medlemmar
emellan,
erbjuda mentorskap för alla medlemmar samt erbjuda personlig mentor för nya gode män och
förvaltare,
hitta vägar för att synliggöra föreningens existens,
på nämnda sätt verka för att medlemsantalet ökas och då även från närliggande kommuner utanför
föreningens geografiska hemvist.

De för året planerade aktiviteterna avseende medlemsmöten utgörs av:
-

cafékvällar
utbildningstillfällen
informationsmöten med inriktning mot aktuella ämnen och frågeställningar

Styrelsens målsättning är att verka för att dessa medlemsmöten sprids inom det geografiska område som
beskrivits ovan för att skapa lokal anknytning för föreningens nuvarande medlemmar och skapa möjligheter att
attrahera presumtiva nya sådana.

Medlemskap RFS
Föreningen är i sin tur ansluten till riksorganisationen, Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare
(RFS), som samlar de lokala och regionala föreningarna under sitt paraply. RFS har fastställt vår
gemensamma värdegrund – se mer om RFS på hemsidan www.rfs.se:
RFS värdegrund – antagen vid årsmöte maj 2014

För alla inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ska denna värdegrund tjäna som stöd för det
egna handlandet i och för organisationen.
Som frivillig samhällsarbetare utför du ett viktigt och ansvarsfullt samhällsuppdrag. Med frivilliga
samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som lekmannaövervakare,
partnerkontaktpersoner, kontaktpersoner, kontaktfamiljer, stödfamiljer, stödpersoner, särskilt förordnad
vårdnadshavare, god man och förvaltare samt besökare på häkten och anstalter. (RFS stadgar § 1)
Som frivillig samhällsarbetare har du en dubbel funktion. Du är ett stöd för en enskild person och ska arbeta
tillsammans med den enskilde i syfte att stärka hans/hennes förmåga att kunna leva ett gott och självständigt
liv. Du ska också förebygga och medverka till att avhjälpa eventuella missförhållanden genom att vara en
medborgare med insyn i verksamheter som anknyter till våra uppdrag. Frivilligt samhällsarbete ska alltid bygga
på ett erkännande av alla människors lika värde.
Som frivillig samhällsarbetare:
• respekterar du att RFS och dess föreningar är demokratiska organisationer, där medlemmarna i enlighet med
stadgarna beslutar om gemensamma angelägenheter
• ger du en saklig och korrekt information om RFS organisation och ställningstagande
• fullföljer du ingångna avtal eller plan, om vad uppdraget ska innehålla, med myndigheten och den enskilde
• för du inte vidare information som gäller personer som du har eller har haft till uppgift att stödja om inte den
berörde själv önskar det
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