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RFS nya projekt: Rätt att delta – med
stöd av en ställföreträdare
RFS har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för att
driva det treåriga projektet Rätt att delta – med stöd av
en ställföreträdare. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för personer med rätt till god man att kunna
vara medbestämmande, delaktiga och ha inflytande i det
stöd som ställföreträdaren ger. Förhoppningen är att projektet ska ta fram verktyg för både huvudman och ställföreträdare för att stärka samarbetet dem emellan.

För att projektaktiviteterna ska vara väl förankrade är det
av största vikt att riksförbundet samarbetar med lokalföreningarna där det finns stor kunskap både om befintliga
arbetsmetoder samt kännedom om såväl huvudmäns
som ställföreträdares önskemål och behov.
Vill er förening delta i projektet kontakta projektledare
Elin Molander, elin.molander@rfs.se eller tfn 076-029 83
03

Projektet ska först kartlägga behov för att sedan ta fram
utbildningsmaterial, en webbutbildning, studiecirkelsmaterial mm.

Digitalt årsmöte

Personal sporadiskt på kansli

Årsmötet sker söndagen den 28 juni. Mötet sker digitalt i
Zoom. På mötet deltar anmälda röstberättigade ombud.
Den som är anmäld som ersättare kommer att delta på
mötet om det röstberättigade ombudet är förhindrat att
delta. Eftersom det är första gången som vi håller ett digitalt
årsmöte har vi fått begränsa antalet deltagare för att hantera allt som sker under mötet.

Kansliets personal är endast sporadiskt på kansliet, vi arbetar mestadels hemifrån enligt folkhälsomyndighetens
rekomendationer, men går att nå per mail och telefon.

Anmälningstiden gick ut den 20 maj och vi har inte möjlighet att hantera anmälaningar som kommer för sent.

Sommarstängt på kansliet
RFS kansli håller sommarstängt från den 29 juni till den 14
augusti (vecka 27-33). Det är en förskjutning av ordinarie tid
för sommarstängt med anledning av årsmötet. När vi har
sommarstängt tar vi inte emot besök, vår växel är stängd
och vi svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer
vi att återkomma till när vi är åter på plats.

Handlingarna till årsmötet finns att ta del av på vår hemsida.
https://rfs.se/om-rfs/arsmote/information-om-arsmotetden-28-juni-2020/

Kontaktuppgifter till oss på kansliet
Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare
E-post: joanna.graumann.walnestedt@rfs.se
Tfn: 08-556 068 31 Mobil: 070-914 87 32

Elin Molander, projektledare Min rätt – Din roll, godmansområdet
E-post: elin.molander@rfs.se
Tfn: 08-556 068 36 Mobil: 076-029 83 03

Thomas Karlsson, Studieansvarig
E-post: thomas.karlsson@rfs.se
Tfn: 08-556 068 34 Mobil: 073-502 66 10

Helene Ericsson, kanslisekreterare
E-post: helene.ericsson@rfs.se
Tfn: 08-556 068 30 Mobil: 073-512 72 75
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