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INBJUDAN

Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetcire inbjuder till tva förelasningar och ett
erfcirerihetscafé under hösten 2019. tessutom erbjuds grundutbildning, se nedcn

Plats: Korskyrkcin, andra vaningen, Ö Storgatan 93, Jönköping

Tid: Kl 18.30 Vi bjuder pa kaffe/the och fralla.

Vi förstar aft det finns behov av erfarenhetsutbyte.
Ta med fragor till vara medlemsmöten sa avslutar vi med fragestund och diskussion.

Höstens program blir följande:

Måndagen den 9 september kl 18.30, Nicholas Hillergard, ordförande i
överförmyndarnämnden, Jönköpings kommun

Vi far besök av nytiliträdde ordföranden i överförmyndarnämnden 1 Jönköpings kommun,
Nicholas Hillergård samt personal frari överförmyndarkansliet, som kommer att informera
om verksamheten. Tillfalle att ställa fragor som gode män och förvaltare funderar över.

Måndagen den 21 oktober kl 18.30, Mimmi Agnevald Haugen,
ny förbundsordförande i Riksförbundet RFS

Vi far besök av RFS förbundsordförande Mimmi Agnevald Haugen som kommer att berätta
om Riksförbundets organisation och dess verksamheter.
Tillfälle för medlemmarna att ställa fragor till Mimmi Haugen.

Måndagen den 9 december kl 18.00, Erfarenhetscafé

Vart populära erfarenhetscafé i samarbete med Jönköpings kommun, Regionen och
Kriminalvörden anordnas den 9 december.

Onsdagen den 25 september och onsdagen den 9 oktober 2019,
grundutbildning för gode män och förvaltare

Grundutbildning för gode män och förvaltare som leds av Linda Löfgren.
OBS! Se separat inbjudan pa baksidan.

Varmt välkomna!

Styrelsen
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Grundutbildning för gode män och förvaltare

Augusti 2019

Vi vill understryka vikten av en god och rättssäker grund att stå på i utövandet av ert uppdrag som

god man och förvaltare därför erbjuder vi en grundutbildning i höst.

Under utbildningen som omfattar två kvällar går vi gemensamt igenom grunderna för ditt uppdrag

och det kommer att finnas gott om utrymme för frågor och funderingar.

Vi bjuder på fika, kaffe/te och fralla.

Plats:

Tid:

ABF:s lokaler, Västra Storgatan 12, Jönköping

Onsdagen den 25 september kl 18.00 — 21.00

Onsdagen den 9 oktober kl 18.00 — 21.00

Anmälan: Till föreningens email vatterbygdens.samhallsarbetare@outlook.com eller till

tel 070 577 9754 Anne Marie

Sista anmälningsdatum torsdagen den 19 september

Vi har ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller! Vi återkommer med nya

utbildningstillfällen nästa år.

Välkomna!

Styrelsen för Södra Vätterbygdens frivilliga samhällsarbetare


