
 
5 april 2019 

 
 
 
 
Varmt välkommen till våra kommande medlemsmöten 2019/2020 
 
Alla möten sker i våra lokaler, Storgatan 13 och vi börjar alltid kl 18.30 
Anmälan ska ske senast 7 dagar före varje medlemsmöte, adress, se ovan. Detta för att 
kunna planera fika. Julbordet blir på Köksverket, (Postterminalen, Bergviken). 
 
 
Vi har planerat in följande medlemsmöten under hösten och våren. 
 
2019 
 
 
Tisdagen den 21 maj,  kommer Helen Geelnard socialförvaltningens försörjningsenhet och ger en 
genomgripande översikt av de lagar och förordningar som styr hur invandrings- och asylfrågor 
skall hanteras.  
 
 
Tisdagen den 1 oktober, kommer Gerd Füreder och berättar  om sitt uppdrag och arbetsätt när det 
gäller socialförvaltningens arbete med att säkra behovet av kontakt- och stödpersoner.  
 
 
Tisdagen den 10 december. Vårt  årliga julbord äger som förra året rum på Köksverket.  
(Bergviken) Med mingel och erfarenhetsutbyte. 
 
 
2020 
 
Tisdagen den 28 januari, kommer Mats Ekman från Polisen i Luleå  och informerar,  med temat 
”TÄNK SÄKERT”, om hur man på bästa möjliga sätt skyddar sig mot bedrägerier av olika slag. 
 
 
Årsmöte  
Tisdagen den 10 mars. Årsmötet planeras att genomföras denna kväll. 
 
 
Vi vill påminna er om att betala medlemsavgiften! För att kunna fortsätta driva vår verksamhet, är 
det viktigt för föreningen att vi har betalande medlemmar. 

Luleå Frivilliga Samhällsarbetare 
Storgatan 13, 972 32 Luleå                              
Tel 072-545 90 36 (telefonsvarare)                                         
e-post  lfs@communique.nu 



                                          
Bankgiro 5720-0040. Betala Din medlemsavgift 70 kr senast 19-04-30. 
 
 Som medlem får du delta på alla våra trevliga aktiviteter, bjuds på gott fika och trevlig samvaro. 
Du får även en försäkring, när du har uppdrag. Mer information om försäkringen kan du få från 
vårt riksförbunds kansli i Stockholm,telefon 08-556 068 30. 
 
Som medlem får du flera gånger om året en tidskrift från vårt Riksförbund Frivilliga 
Samhällsarbetare, som också håller dig informerad om förändringar som rör ditt uppdrag och 
aktiviteter som sker i organisationen. Därutöver inbjuds du flera gånger per år till våra 
medlemsmöten i Luleå. Vi anordnar också studiecirklar, studiebesök och mycket annat.  
 
Du behöver inte ha något frivilligt samhällsuppdrag just nu för att vara medlem. Det räcker att du 
tycker att vår verksamhet är viktig och att du därför vill stödja oss. 
 
Vi vill också passa på och önska alla våra medlemmar en fin sommar. 
 
Styrelsen 
 
Elisabeth Hellqvist Ordförande, 070-2195266 
Roland Nilsson Kassör, 070-6261934 
Therese Sundström Sekreterare, 070-6215921 
Stefan Larsson V ordförande, 070-3464874 
Majlis Sundqvist Suppleant, 070-1752655 
Josefine Enman Ledamot, 070-6427940 
Hans Gothefors Suppleant, 070-5535202 


