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Protokoll styrelsemöte 11 juni 2019 

Plats: ABF:s lokaler Stigaregatan 7, Falun 

Deltagare: Björn Barle, Kjell Eriksson  och Anders Ollinen 

. 

§1 Mötet öppnas 

§2 Kjell Eriksson är sekreterare för mötet. 

§3 Föregående protokoll justerat och underskrivet samt inlagt på hemsidan. 

 

§4 RFS ärenden 

Björn och Kjell rapporterar från RFS årsmöte 11-12 maj. Av de tre seminarier som 

erbjuds på mötet deltog Björn i seminarie 1/ ”Kvalitet i samarbetet mellan 

lokalförening och ansvariga myndigheter”, där han även hade en föreläsarroll.  Kjell 

deltog i seminarierna 2/”Översyn av godmanssystemet - så kan RFS bidra” - samt 3/ 

”Hur arbetar styrelsen för bättre medlemskommunikation”   

Vid seminarie 1 diskuterades möjliga vägar till samarbete mellan lokalföreningen och 

ansvariga myndigheter. Flera exempel redovisades bl.a. IOP-avtalet som tecknats av 

lokalföreningen i Eskilstuna samt vårt arbete med DELMOS-projektet. 

Seminarie 2 handlade om den kommande utredningen på godmanskapsområdet. Att 

utredningen skall genomföras har regeringen beslutat men utredningen har inte 

kommit igång då direktiven ännu ej fastställts. Flera av deltagarna uttryckte sitt 

missnöje med nuvarande ordning bl.a. att huvudmännen och inte kommunen skall 

betala arvodet. RFS har uppvaktat regeringen och framfört sina åsikter som är: 

1. Bevara frivilligheten 

2. Nationell myndighet inom godmansområdet 

3. Nationellt register 

4. Nationella metoder för rekrytering 

Seminarie 3 var ett grupparbete där vi diskuterade hur vi i olika lokalföreningar får 

medlemmarna att engagera sig och delta på cafékvällar. Ett alternativ till föreläsningar 

på cafékvällar, som framgångsrikt praktiserats av flera föreningar, är diskussion i 

smågrupper med fria ämnen eller enligt lista. Medverkan från politiker/ÖIS genomfös 

minst en gång per år i flera lokalföreningar och är uppskattat av medlemmar. Ett antal 

andra aktiviteter redovisades som vi i styrelsen kan ha nytta av i framtida planering.  

 

DELMOS-projektet Björn rapporterade att det förslag till överenskommelse som 

skickats till deltagande myndigheter väntar på att godkännas. Då flera av dem står 

inför chefsbyten drar hanteringen ut på tiden till hösten 2019. 
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§5  Föreningens närvaro och framtoning digitalt. 

Vår hemsida uppdateras nu kontinuerligt vilket ordförande uttryckte sin 

tillfredställelse med. 

 

§6 Verksamhetens inriktning och omfattning 

Vi skall till första styrelsemötet i höst inbjuda ordförande i Siljansbygdens FS Maria 
Lindén. Vi avser då att jämföra vår och deras verksamhet vilket kan ge nyttiga 
kunskaper. 
 
Vi beslöt att genomföra följande tre cafékvällar under hösten: 
19 september: Föreläsning om SIP – Samordnad individuell plan – med Anders Ollinen 
17 oktober: ”Hur har du det som god man/förvaltare” grupparbete med avsikt 
erfarenhetsutbyte om uppdragen. 
21 november: Frågestund med ÖIS/politiker. 
Anders föreslår att vi redan nu skall informera medlemmarna om höstens cafèkvällar. 
Björn skickar ut mejl. 
Vi planerar att delta i Funktionshinderdagen den 3 december – Falu kommuns initiativ 
- och även genomföra en aktivitet på Internationella frivilligdagen den 5 december. 
 

§7 Ekonomi och medlemssituation 

Antalet medlemmar är 83 st. Vi har för närvarande en solid ekonomi. 

Budget för 2020. Styrelsen avser att under hösten ta upp en ny diskussion om 
föreningens framtida finansiering. Björn skall diskutera med ÖIS om hur föreningen 
skall kunna få en framtida hållbar finansiering t.ex. genom samarbete på 
utbildningsområdet. 

§9 Kontakter med ÖIS 
Medlemsvärvning är en viktig uppgift. Anders efterlyste listor på vilka som är 
godemän/förvaltare för att kunna ta kontakt med dem i medlemsvärvarsyfte. Björn 
gör en ny förfrågan om detta till ÖIS. 
 
Björn, Gunilla och Kjell har varit med på tre av de fyra godmansutbildningar som 
genomfördes i maj. Informationskväll för nya gode män hålles i september. 

  
§10 Inga övriga frågor 
 
§11 Följande datum för styrelsemöten fastställdes: 29/8, 26/9, 24/10, 28/11 2019 och 16/1 

2020. 
 
§12  Mötet avslutades. 

 

………………………………………                 ………………………………………………… 

Björn Barle, ordförande             Kjell Eriksson. sekreterare  


