Instruktion för framtagande av stadgar för förening inom RFS
RFS har förslag på stadgar som ny förening kan utgå ifrån, se separat dokument. De är
antagna av RFS kongress 12-13 maj 2001 och reviderade på RFS årsmöte 2011 samt RFS
årsmöte 2014
Stadgarna är grunden för en ideell förening och det som skapar struktur. Här ska det framgå
föreningens syfte, mål och grundläggande regler för föreningens verksamhet och ett
demokratiskt förhållningssätt. Det är föreningens årsmöte som fastställer stadgarna. Kom
ihåg att använda stadgarna så att det blir ett ”levande” dokument och att de uppdateras av
årsmötet vid behov. Stadgarna är till för alla medlemmar och kan gärna finns på föreningens
webbplats eller liknande.
Förbundets viljeyttring är att alla föreningar ska sträva efter att välkomna alla
uppdragstagare med lagreglerade frivilliguppdrag, men att detta inte längre är ett krav för
medlemskap. Bakgrunden är att frivilliguppdrag som finns inom ramen för RFS har en
gemensam kärna. Oavsett uppdragstyp uppstår ofta liknande frågeställningar kring
uppdragen och behov av stöd och uppmuntran föreligger i alla uppdrag. Att föreningen är
öppen för alla lagreglerade frivilliguppdrag hindrar inte att föreningen ibland koncenterar
sina insatser mot den ena eller andra uppdragsgruppen. Genom att omfatta alla de
lagreglerade frivilliguppdragen blir både förbund och förening en starkare röst gentemot
myndigheter.
RFS ser gärna att det i stadgarna framgår att föreningen är öppen för att ta emot alla
uppdragstagare och att namnet på föreningen är geografisk plats följt av frivilliga
samhällsarbetare, till exempel Värmlands frivilliga samhällsarbetare. Stavningen av
föreningsnamnet följer moderna svenska skrivregler, det vill säga endast stor bokstav i första
ordet (men stor bokstav i alla egennamn om det är flera).
Med frivilliga samhällsarbetare avses människor med lagreglerade frivilliguppdrag som
god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, kontaktperson, kontaktfamilj,
stödfamilj, stödperson, partnerkontaktperson, biträdande övervakare, förtroendeman eller är
besökare på häkte eller anstalt.
Eftersom förbundets verksamhet framförallt finansieras av statsbidrag från Kriminalvården,
och med mindre bidrag från Socialstyrelse och Folkhälsomyndigheten, och verksamhet inom
godmansområdet enbart finaniseras via projektmedel måste de föreningar som inte är öppna
för alla uppdragstagare betala självkostnadspris för service och deltagande vid förbundets

konferenser. Alla föreningar får delta utan kostnad vid förbundets årsmöte men de
föreningar som inte är öppna får själva bekosta övriga arrangemang och resor i samband
med årsmöte och konferens. De föreningar som öppnat upp men ännu inte bytt namn och
som kan visa på ett aktivt arbete för att välkomna nya grupper får tillgång till gratis service
och konferenser. Den medlemsavgift på 30 kronor som föreningen betalar till förbundet per
medlem täcker olycksfallsförsäkring för de enskilda medlemmarna, tillgång till RFS
webbplats och nyhetsbrev.
Följande punkter i stadgarna för en förening inom RFS är obligatoriska:
1
3
8
11
14
16

Föreningens namn (RFS ser gärna att föreningens namn utgörs
av ortsnamn med tillägg av frivilliga samhällsarbetare.)
Årsmöte
Valberedning
Styrelsen mom 1 och 2
Revision mom 1 och 2
Upplösning

Vid frågor välkommen att kontakta RFS kansli! 08-556 068 30, info@rfs.se
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