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Förslag till dagordning   
 

1. Årsmötets öppnande 

2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av årsmötesfunktionärer 

 a. ordförande 

 b. sekreterare 

 c. två protokollsjusterare tillika rösträknare 

5. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

6. Behandling av revisorernas berättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Beslut om årsavgift för 2020 

9. Besluta om budget 2019 

10. Behandling av förslag och inkomna motioner 

a. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2019 

11. Fastställande av antal styrelseledamöter 2019 

12. Val av styrelse 

a. Fyra styrelseledamöter på två år om inte annat beslutats i föregående punkt 

13. Val av revisorer 

a. Val av en ordinarie revisor på två år 

b.  Val av en revisorssuppleant på ett år 

14. Val av valberedning, ett år 

a. Fastställa antalet ledamöter 

b. Val av ledamöter på ett år  

c. Val av en sammankallande i valberedningen 

15. Val av ombud och suppleant till RFS årskonferens 

16. Övriga ärenden 

17. Årsmötet avslutas 
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Föreningens verksamhetsområde 

Halland Godmans- och Förvaltarförening (HGF) har som verksamhetsområde 
Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholms och Varbergs kommuner.  

Medlemmar  

Vid årets slut hade föreningen 275 medlemmar.   

Styrelsemöten 

Föreningens styrelse har haft sju protokollförda möten. Styrelsemötena har växlat 
mellan Halmstad och Falkenberg och i huvudsak varit förlagda till ABF:s lokaler.  

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande  Svante Björding, Halmstad 

V ordförande Karin Petersson, Varberg 

Kassör  Margaretha Warnholtz, Falkenberg  

Sekreterare  Anna Kinch, Halmstad  

Ledamöter  Mats Carlsson, Varberg  

  Ingemar Eriksson, Laholm 

  Karin Månsson, Kinnared 

  Annika Söderkvist, Falkenberg 

  Bengt Mård, Falkenberg 

Övriga uppdrag 

Revisorer  Bengt Hultén, Halmstad och Göran Berntsson, Falkenberg 

Revisorsuppleant Bernt Samuelsson, Laholm 

 

Valberedning Ingemar Gottfridsson, Laholm, sammankallande    

  Ronnie Lind, Halmstad 

  Karin Sandström, Varberg 
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Övergripande mål ur stadgar  

Föreningen ska organisera gode män och förvaltare. Föreningen ska erbjuda 
medlemmarna gemenskap, utbildning, erfarenhetsutbyte och stöd för att öka 
delaktighet och kompetens i sitt uppdrag. 

 

Genomförd verksamhet 2018 

Stöd till och kommunikation med medlemmar  

Det stöd som formulerats i föreningens verksamhetsplan och som antogs av 
årsmötet 2018 ska komplettera den utbildning som överförmyndarenheterna 
tillhandahåller. 

Under 2018 har det genomförts minst två-tre caféträffar per termin i alla kommuner. 
Caféträffarna är öppna för alla gode män/förvaltare, oavsett medlemskap i 
föreningen. Styrelsens uppfattning är att denna typ av träffar uppskattas av 
medlemmarna. Tematräffar har genomförts för medlemmar i norr och söder. Tema 
har varit ”Brott i nära relationer, information från begravningsbyrån, kommunpolisen 
och om förändring av handikappersättningen.  

För att föreningens stöd- och utbildningar ska få genomslag och nå ut, främst till nya 
gode män krävs samsyn mellan HGF och ÖF. Vi behöver naturligtvis också hjälp av 
ÖF för att få ut informationen till nya gode män och detta samarbete har fungerat bra. 

Mentorskap 

Antalet gode män som använt sig av möjligheten att få mentorsstöd är drygt 40 
personer, ungefär detsamma som föregående år. Styrelsen ser att det finns behov av 
denna typ av stöd, och behöver hjälp från ÖF enheterna i länet för att sprida 
vetskapen om att föreningen kan tillhandahålla mentorer.  

Caféträffar 

Syftet med caféträffen är att under enkla former skapa möten mellan gode 
män/förvaltare som ger möjlighet att ta upp frågor som är aktuella inom uppdraget, 
att få råd och stöd. Träffar har genomförts i samtliga kommuner. Träffarna har 
förlagts till dagtid eller kvällstid och genomförs vid två-tre tillfällen under respektive 
höst och vår. Styrelsen har som målsättning att alltid ha någon från styrelsen med på 
träffarna och detta har fungerat bra. Antalet deltagare varierar mellan kommunerna, 
men på sikt har det visat sig att det blir fler medlemmar som inser nyttan med att 
komma på denna typ av möten.   

Gode män till ensamkommande barn/ungdomar ingår numera i de ordinarie 
caféträffarna. Då det är möjligt av utrymmesskäl delas gruppen upp, så att gode män 
med olika typer av uppdrag kan prata om gemensamma frågor.  

Tematräffar 

Målet har varit att genomföra minst två träffar under verksamhetsåret. Tematräffarna 
har genomförts under kvällstid. Vi har haft tematräffar för Halmstad/Hylte/Laholm 
(förlagd till Halmstad) samt i Falkenbergs och Varbergs kommuner. Det som tagits 
upp under tematräffarna har varit aktuella ämnen som antingen föreslagits av 
medlemmar eller av styrelsen. Antalet gode män som kommit till tematräffarna har 
varierat mellan 15-35 deltagare. 
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Utbildning 

I samarbete med ABF genomför föreningen en utbildning/studiecirkel för nya gode 
män och förvaltare i söder. Utbildningen omfattar sex tillfällen med start i februari 
2019. 

 

Utveckla uppdraget - fler medlemmar  

Medlemsnytt 

Styrelsen har under 2018 givit ut två medlemsnytt som skickats ut i maj, efter 
föreningens årsmöte samt i december. 

Medlemsnytt skickas via e-post till medlemmar som har en e-postadress angiven och 
per post till övriga medlemmar. Föreningens aktiviteter i söder publiceras alltid på 
ÖF:s hemsida. Tyvärr finns ännu inte denna service i norr. 

Hemsidan 

Hemsidan har en viktig roll att spela dels för föreningens medlemmar, som där får en 
aktuell överblick av föreningens verksamhet. Den spelar också en roll för gode män 
som inte är medlemmar, men som vill bli medlem i föreningen. Även medborgare 
som går i funderingar att bli gode män använder hemsidan för att skaffa sig 
information och hitta en kontaktperson i styrelsen.  

Rekrytera fler medlemmar 

Antalet gode män fortsätter att öka, men företrädesvis vanliga uppdrag som god man 
då behovet av gode män för ensamkommande ungdomar/barn har minskat.   

Nya medlemmar 2018 

Rekrytering av nya medlemmar sker på flera olika sätt. Dels genom att vi tar upp det 
på caféträffar, temamöten och vid mentorskap dels att någon från styrelsen deltar vid 
ÖF:s informationsträffar för nya och blivande gode män. Detta är ett bra tillfälle att 
informera om föreningen och att rekrytera nya medlemmar. Medlemsrekrytering är 
alltid en fråga som styrelsen har i fokus. Styrelsen tror att mentorskapet kommer att 
bli en naturlig inkörsport till medlemskap i föreningen.   

 

Opinionsbildning och påverkan 

Kontakt med politiker, myndigheter och organisationer 

Styrelsen har vid par tillfälle träffat nämnderna i norr och söder samt träffat 
företrädare för kanslierna.   

Huvudsyftet med överläggningarna har varit att informera om föreningens 
verksamhet samt föra en dialog om behovet av utbildning för gode män. Vid 
överläggningen presenterade vi föreningens upplägg för mentorskap, caféträffar och 
tematräffar.  

Under 2018 har föreningen erhållit ekonomiskt stöd för föreningens verksamhet från 
ÖF- nämnden i norr medan nämnden för ÖIS avslog föreningens begäran om 
ekonomiskt stöd. 
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Synliggöra föreningen 

Det är av stor vikt att föreningen är känd bland så väl myndigheter, enskilda politiker, 
gode män och allmänhet.  

 

Presentationsfoldern 

Omarbetas varje år efter att den nya styrelsen tillträtt. Presentationsfoldern innehåller 
kontaktuppgifter till styrelsen, föreningsaktiviteter och information om 
försäkringsskydd. Samt information om hur man blir medlem i föreningen.  

 

Annonsering 

Föreningens lokala aktiviteter annonseras under rubriken ”föreningsnytt” i respektive 
lokaltidning samt på ÖF:s hemsida i söder. 

 

Representation 

Styrelsen representerades på Riksförbundets årsmöte 2018 i Stockholm av Svante 
Björding och Karin Petersson.  

 

Föreningens hemsida 

Har uppdaterats kontinuerligt under verksamhetsåret. Hemsidans adress är 
www.rfs.se/hallandsgmf.  
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 Ekonomisk berättelse 2019    

      

      

Resultatrapport     

  Intäkter  Kostnader  
      

  96.100  107.366  

Årets Underskott 11.266    
            

  107.366  107.366  

      

      

Balansrapport     

      

Tillgångar 20180101   UB 20181231  
      

Bank  169.147:96  159.096:26  

      

Försäkringskonto 1.860  645.00  

      

Placeringskonto 40.663:33  40.663:33  

           

      

  211.671:29  200.404:59  

      

      

      

Eget kapital & skulder     

  20180101  20181231  
Eget kapital  163.269:29  170.693:59  

      

Årets vinst 28.982    

      

Årets underskott   11.266  

      

Skulder  19.420  18.445  

        

  211.671:29  200.404:59  
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Slutord 

 

Styrelsen har även detta år varit aktiv gentemot medlemmarna med cafémöten och 
tematräffar. Vi har ett fortsatt bra gensvar på vårt upplägg med mentorskap, som vi 
bedriver i syfte att stödja nya medlemmar, som har fått eller snart kommer att få sitt 
första uppdrag. Vi har i detta sammanhang även fått stöd av erfarna medlemmar i 
föreningen 

 

Vi försöker hålla god kontakt med överförmyndarenheterna både i norr och söder, 
genom att träffa dem två gånger per år. Vid dessa tillfällen har vi framfört önskemål 
från medlemmarna om bättre kommunikation, rutiner, mm. Vår ambition är att 
utveckla detta samarbete. 

 

Vi medverkar vid överförmyndarens utbildningsträffar, och presenterar då vår 
förening för de som medverkar där. Redan på detta tidiga stadium vill vi komma i 
kontakt med nya gode män/förvaltare för att visa att vi stöttar dem. 

 

Föreningens ekonomi är fortsatt god, och styrelsen ser fram emot kommande 
verksamhetsår samt tackar för förtroendet att leda verksamheten för Hallands God 
mans- och Förvaltarförening. 

 

 

Den 11 februari 2019 

 

 

Svante Björding Karin Petersson Margaretha Warnholtz 

 

Anna Kinch  Ingemar Eriksson Karin Månsson 

 

Bengt Mård  Mats Carlsson Annika Söderkvist 

 


