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Årsmöte/konferens 2021
Årsmöte/konferens för år 2021 med tema ”Framtidens
frivilliga samhällsarbetare” kommer att hållas den 8-9 maj
2021. Mer infomtion om årsmöte och anmälan kommer att
skickas ut i början på nästa år.

Datum för årsmöte 2021
8 februari - Nomineringar till förbundsstyrelsen valberedningen tillhanda
8 mars - Motioner inskickade till kansliet
9 mars - Sista dagen anmälan av ombud och ersättare till
konferens/årsmöte
6 april - Nomineringar till valberedningen inskickade till
kansliet
8 april - Utskick av årsmöteshandlingar till föreningar och
ombud

Påverka genom motioner
Alla föreningar inom RFS kan bidra till utveckling av förbundet
genom att skriva motioner till årsmötet.
Alla motioner ska ha kommit in till förbundsstyrelsen senast
den 8 mars för 2021. Läs mer: www.rfs.se/motioner

Ny medarbetare
Märta Frank är RFS nya ombudsman inom kriminalvårdsområdet. På RFS kommer Märta jobba med medlemsvård – att
skapa relationer med lokalföreningarna i landet för att bolla
idéer, stötta och lyssna till hur det fungerar i verksamheterna.
Hon kommer också att ha kontakt med kriminalvården på
olika sätt för att hitta samarbete kring organisering av frivilliga samhällsarbetare.
Märta har tidigare arbetat inom kriminalvården, bland annat
som frivårdsinspektör i olika konstellationer av övervakargrupper. De senaste 15 åren har hon ägnat sig åt frivårdsarbete
på Frivården Fridhemsplan.
Läs intervju med Märta: https://rfs.se/ny-ombudsman-pa-rfs/

Minnesord över Per Brugge
Vår ledamot i förbundsstyrelsen Per Brugge, gick ur tiden
den 24 oktober, 81 år gammal. Per Brugge blev invald i
förbundsstyrelsen 2017 som allmän ledamot och har varit
medlem i RFS i 10 år genom lokalföreningen Lunds frivilliga
samhällsarbetare.
Pers brinnande engagemang för godmansuppdraget var
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Nominera till förtroendeuppdrag inom
RFS
Var med och påverka genom att nominera kandidater till
förbundets förtroendeuppdrag.
Valberedningen vill uppmana er i lokalföreningarna att utnyttja er rätt som medlem och föreslå någon som ni tycker
kan passa till ett uppdrag inom förbundsstyrelse, revision
eller valberedning. Har ni en kandidat – tala med personen
att ni vill föreslå honom/henne och varför. Det är viktigt att
personen är vidtalad och vill bli nominerad.
Sista dag för nominering till förbundsstyrelse och revision är
den 8 februari 2021 och till valberedning 6 april 2021.
Nomineringarna skickas till RFS kansli, via e-post eller brev.
Adress RFS kansli, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm eller
e-post: info@rf.se. Märk brevet med ”valberedning”. se
bilaga: Valberedningens brev
Läs mer: www.rfs.se/dags-att-nominera

uppenbart för alla som träffade honom. Frågor som rör
gode mäns villkor i synnerhet, men även frivilligarbetarens
roll i ett större perspektiv, fick genom Per en stark röst.
Under de år som vi i förbundsstyrelsen hade förmånen att
arbeta med Per fick vi ta del av hans tankar och idéer om
såväl gott föreningsarbete som samarbete med kommuner
och överförmyndare.
För Per var det också viktigt att göra RFS till en samlad röst
för landets alla frivilliga samhällsarbetare, för att gemensamt
göra oss hörda och berätta om vårt viktiga uppdrag. Per
personifierade vad det innebär att vara frivillig samhällsarbetare och har bidragit med hjärta och engagemang till vårt
förbund. Han kommer att vara saknad av oss.
Mimmi Agnevald Haugen, tillsammans med förbundsstyrelsen

Prata frivilliguppdrag på nätet!
I RFS forum kan du diskutera frågor som rör ditt frivilliguppdrag med andra frivilliga och med vår panel. Forumet
är öppet för alla lagreglerade frivilliguppdrag. Alla besökare
som skapar ett eget konto kan svara på inlägg. RFS har även
Fortsättning på nästa sida >
WWW.RFS.SE
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en panel som tar lite extra ansvar, och personal på kansliet
svarar vid behov. De allra flesta inläggen gäller i dagsläget
uppdrag som god man eller förvaltare, men du är varmt
välkommen att diskutera andra lagreglerade frivilliguppdrag. Så varmt välkommen att diskutera frågor som rör
biträdande övervakare, stödperson, kontaktperson, kontaktfamilj eller besökare på häkte och anstalt.
https://rfs.se/medlemsforum/

RFS första digitala besöksgruppskonferens
Den 14 november hölls RFS årliga besöksgruppskonferens –
för första gången digitalt. Fokus för årets konferens var kunskapsinhämtning, och Kriminalvården, Passus och Statens
Institutionsstyrelse hade bjudits in för att hålla föreläsningar
på temat ungdoms- och gängkriminalitet. En del medlemmar kopplade upp sig från hemmet för att lyssna, men
några hade också samlats i lokal och hos varandra för att
kunna delta tillsammans under konferensen.
Läs mer om besöksgruppskonferensen på vår hemsida:
https://rfs.se/besokgruppskonferens-2020/

Dags att förnya ansvarsförsäkringarna
Nu är det dags för att förnya ansvarsförsäkringen för
perioden 2021-01-01—2021-12-31. På samma sätt som
tidigare år kommer registrering av ansvarsförsäkringen
göras i RFS medlemsregister. Börja gärna redan i december med att gå igenom medlemsregistret för att hantera
försäkringarna för perioden 2021-01-01—2021-12-31.
Senast den 28 februari 2021 ska ändringarna har genoförts i registret, dvs lägga till medlemmar som ska ha försäkringen samt ta bort dem som inte längre ska ha den.

Fram till den 28 februari kommer försäkringen att gälla
från 2021-01-01. De försäkringar som läggs in efter den
28 februari börjar gälla från den dag de läggs in, se bilaga
Premien för ansvarsförsäkringen är 155 kr/år och person.

Statistik ansvarsförsäkring
Bifogar statistik från Söderbergs & Partners ang ansvarsförsäkringens användning för 2020, se bilaga.

Tips för att skapa lokalt sammarbete
Lokalföreningar inom RFS har medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag. Uppdragen tillsätts av en myndighet inom stat, kommun och landsting. Att skapa och
upprätthålla samarbete och dialog med myndigheterna
är därför en viktig faktor för en livskraftig förening med
möjlighet att påverka lokala förutsättningar. Myndigheten
är också nyckeln till att nå potentiella nya medlemmar, se
bilaga.

Årsplan för RFS lokalföreningar
Kansliet har uppdaterat årsplanen för föreningarna med
viktiga återkommande datum. Det som nu är tillagt är att
senast den 1 oktober ska RFS försäkringsmäklare Söderberg
& Partners meddela om det blir oförändrad eller höjd premie gällande nästföljande period, se bilaga.

God jul och gott nytt år!
Önskas alla frivilliga samhällsarbetare och förtroendevalda
i landets föreningar. Stort tack för era insatser och gott samarbete under 2020! /Kansliet

Kontaktuppgifter till oss på kansliet
Elin Molander, Ombudsman/projektledare Rätt att delta
E-post: elin.molander@rfs.se,
Tel: 08-556 068 36, mobil: 076-029 83 03

Lina Karlsson, kommunikatör
E-post: lina.karlsson@rfs.se,
Tel: 08-556 068 35, mobil: 073-502 32 36

Erik Åhlin, Ombudsman/projektmedarbetare Rätt att delta
E-post: erik.ahlin@rfs.se,
Tel: 08-556 068 32, mobil: 070-976 12 11

Märta Frank, ombudsman kriminalvårdsområdet
E-post: marta.frank@rfs.se,
Tel: 08-556 068 33, mobil: 070-723 99 00

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

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

Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare
E-post: joanna.graumann.walnestedt@rfs.se,
Tel: 08-556 068 31, mobil: 070-914 87 32
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