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Förslag till dagordning   
 

1. Årsmötets öppnande 

2. Beslut om årsmötet är behörigt utlyst 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av årsmötesfunktionärer 

 a. ordförande 

 b. sekreterare 

 c. två protokollsjusterare tillika rösträknare 

5. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse 

6. Behandling av revisorernas berättelse 

7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Beslut om årsavgift för 2022 

9. Beslut om budget 2021 

10. Behandling av förslag och inkomna motioner 

a. Behandling av förslag till verksamhetsplan 2021-2022 

11. Fastställande av antal styrelseledamöter och ersättningar 2021 

12. Val av styrelse 

a. Fyra styrelseledamöter på två år om inte annat beslutats i föregående punkt 

13. Val av revisorer 

a. Val av en revisorssuppleant på ett år 

14. Val av valberedning, ett år 

a. Fastställa antalet ledamöter 

b. Val av ledamöter på ett år  

c. Val av en sammankallande i valberedningen 

15. Val av ombud och suppleant till RFS årskonferens 

16. Övriga ärenden 

17. Årsmötet avslutas 
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Föreningens verksamhetsområde 

Halland God mans- och Förvaltarförening (HGF) har som verksamhetsområde 
Falkenberg, Halmstad, Hylte, Laholm, Varberg och Båstad kommuner.  

Medlemmar  

Vid årets slut hade föreningen 257 medlemmar.   

Styrelsemöten 

Föreningens årsmöte var planerat till den 21 mars, men detta ställdes in på grund av 
restriktioner kopplat till pandemin. Årsmötet genomfördes dock senare under våren 
som ett telefonmöte den 27 maj. Styrelsen hade plan för sex möten under 2020-2021 
av dessa blev två möten inställda och resterande möten har genomförts enligt plan.   

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande  Svante Björding, Halmstad 

V ordförande Karin Petersson, Varberg 

Kassör  Margaretha Warnholtz, Falkenberg  

Sekreterare  Anna Kinch, Halmstad  

Ledamöter  Ulla Zandin, Varberg  

  Margareta Bengtsson, Laholm 

  Karin Månsson, Kinnared 

  Annika Söderkvist, Falkenberg 

  Anita Rosén Dovrén, Båstad 

Övriga uppdrag 

Revisorer  Kurt Andersson, Falkenberg och Göran Berntsson, 
  Falkenberg 

Revisorssuppleant Bernt Samuelsson, Laholm 

 

Valberedning Ingemar Gottfridsson, Laholm, sammankallande    

  Ronnie Lind, Halmstad 

  Karin Sandström, Varberg 
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Övergripande mål ur stadgar  

Föreningen ska organisera gode män och förvaltare. Föreningen ska erbjuda 
medlemmarna gemenskap, utbildning, erfarenhetsutbyte och stöd för att öka 
delaktighet och kompetens i sitt uppdrag. 

 

Genomförd verksamhet 2020 

Stöd till och kommunikation med medlemmar  

Under 2020 har föreningen, för andra gången, i samarbete med ABF genomfört en 
utbildning för nya gode män/förvaltare, detta för att komplettera den utbildning som 
överförmyndarenheterna tillhandahåller. 15 personer deltog och utbildningen var 
förlagd till Varberg. Deltog gjorde ställföreträdare i Falkenberg och Varbergs 
kommuner. Sex träffar á två timmar då deltagarna fick träffa företrädare för olika 
myndigheter. 

Planen var att under 2020 genomföra minst två-tre caféträffar per termin i alla 
kommuner. Pandemin ställde dock till det. I Varberg genomfördes en träff under 
våren och en i höstas, Falkenberg hade en träff, Hylte klarade av att genomföra fem 
träffar, Laholm/Båstad hade två träffar under våren och ett fysiskt möte under hösten. 
I Halmstad hanns det med två träffar innan restriktionerna satte stopp för liknande 
möten. Styrelsen har inte hittat något bra alternativ hur man kan genomföra dessa 
nätverksträffar på ett smitt säkert sätt. 

Tematräffar har inte genomförts i någon av kommunerna.  

För att föreningens stöd- och utbildningar ska få genomslag och nå ut, främst till nya 
gode män krävs samsyn mellan HGF och ÖF. Här upplever vi att föreningen har ett 
bra stöd av ÖF. 

Mentorskap 

Styrelsen upplever inte att mentorsuppdraget har påverkats på samma sätt som 
övriga aktiviteter av pandemin. Mentorsuppdrag går oftast att klara av via telefon och 
antalet gode män som använt sig av möjligheten att få mentorsstöd uppskattas till ca 
50 personer. En liten ökning som kan kopplas till att de fysiska träffarna inte kunnat 
genomföras. Styrelsens uppfattning är att det finns behov av denna typ av stöd, och 
behöver hjälp från ÖF enheterna i länet för att sprida vetskapen om att föreningen 
kan tillhandahålla mentorer.  

Caféträffar 

Syftet med caféträffen är att under enkla former skapa möten mellan gode 
män/förvaltare som ger möjlighet att ta upp frågor som är aktuella inom uppdraget, 
att få råd och stöd. Träffar genomförs i samtliga kommuner. Träffarna förläggs till 
dagtid eller kvällstid och genomförs vid två-tre tillfällen under respektive höst och vår. 
Styrelsen har som målsättning att alltid ha någon från styrelsen med på träffarna.   

 

Tematräffar 

Målet för styrelsen är att genomföra minst två träffar under verksamhetsåret. 
Tematräffarna är oftast förlagda till kvällstid. Tematräffarna ska innehålla ämnen som 
är kopplade till uppdraget och aktuella ämnen som antingen föreslagits av 
medlemmar eller av styrelsen oftast är en extern föreläsare inbjuden.  
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Utbildning 

Under hösten hade styrelsen planerat för genomförande av ytterligare en utbildning i 
samarbete med ABF. Detta fick dock strykas från planen.  

 

Utveckla uppdraget - fler medlemmar  

Medlemsnytt 

Styrelsen har under 2020 givit ut tre medlemsnytt som skickats ut i april, juni efter 
föreningens årsmöte, samt i december. 

Medlemsnytt skickas via e-post till medlemmar som har en e-postadress angiven och 
per post till övriga medlemmar. Föreningens aktiviteter i söder publiceras alltid på 
ÖF:s hemsida. Tyvärr finns ännu inte denna service i norr. 

Hemsidan och Facebook 

Hemsidan har en viktig roll för föreningens medlemmar, som där får en aktuell 
överblick av föreningens verksamhet. Den spelar också en roll för gode män som inte 
är medlemmar. Även personer som går i funderingar att bli gode män använder 
hemsidan för att skaffa sig information och hitta en kontaktperson i styrelsen. Under 
2019 startade föreningen upp en egen grupp på Facebook. Denna grupp har nu 65 
medlemmar som använder gruppen för att ställa frågor och ge tips till övriga i 
gruppen. Medlemskap i föreningen krävs för att ingå i gruppen. Utöver dessa 
kontaktytor lokalt har Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) en informativ 
hemsida för alla som är medlemmar i en lokalförening. RFS skickar även ut ett antal 
Nyhetsbrev till medlemmar under året. 

Rekrytera fler medlemmar 

Behovet av gode män fortsätter att öka i länet, och överförmyndaren vidtar åtgärder 
för att rekrytera. I dessa sammanhang lyfts oftast att det finns en förening för gode 
män. Styrelsen har också möjlighet att delta vid olika aktiviteter som erbjuds av ÖF. 
Denna aktivitet har inte kunnat genomföras under året.    

Nya medlemmar 2020 

Rekrytering av nya medlemmar sker på flera olika sätt. Dels genom att vi tar upp det 
på caféträffar, temamöten och vid mentorskap dels att någon från styrelsen deltar vid 
ÖF:s informationsträffar för nya och blivande gode män. Detta är ett bra tillfälle att 
informera om föreningen och att rekrytera nya medlemmar. Medlemsrekrytering är 
alltid en fråga som styrelsen har i fokus. Mentorskapet är en naturlig inkörsport till 
medlemskap i föreningen. 

 

Opinionsbildning och påverkan 

Kontakt med politiker, myndigheter och organisationer 

Efter sommaren deltog företrädare för styrelsen i överförmyndarnämndens 
verksamhetsplanering i söder. Detta är ett utmärkt tillfälle för styrelsen att ge sin syn 
på aktuella frågor som berör föreningens medlemmar. Styrelsen uppskattar att få 
denna typ av inbjudningar och försöker alltid prioritera detta.   

I början av hösten var representanter för styrelsen inbjudna till en introduktionsträff 
för nya ställföreträdare i Laholm/Båstad. Ett bra tillfälle att presentera föreningen 
samt att rekrytera nya medlemmar samt att ge en bild av hur uppdraget kan se ut.  
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Under 2020 har föreningen erhållit ekonomiskt stöd för föreningens verksamhet från 
överförmyndarnämnderna i norr och söder. 

 

Synliggöra föreningen 

Det är av stor vikt att föreningen är känd bland så väl myndigheter, enskilda politiker, 
gode män och allmänhet.  

 

Presentationsfoldern 

Omarbetas varje år efter att den nya styrelsen tillträtt. Presentationsfoldern innehåller 
kontaktuppgifter till styrelsen, föreningsaktiviteter och information om 
försäkringsskydd. Samt information om hur man blir medlem i föreningen.  

 

Annonsering 

Föreningens lokala aktiviteter annonseras under rubriken ”föreningsnytt” i respektive 
lokaltidning samt på ÖF:s hemsida i söder. 

 

Representation 

Styrelsen representerades på Riksförbundets digitala årsmöte den 28 juni 2020 av 
Svante Björding och Anna Kinch.  

 

Föreningens hemsida 

Har uppdaterats kontinuerligt under verksamhetsåret. Hemsidans adress är 
www.rfs.se/hallandsgmf.  
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Slutord 
 
 
På grund av den rådande Corona pandemin har vi inte träffats så ofta som tidigare. 
 
Styrelsen har under det gångna året anordnat cafémöten i den mån det varit möjligt.  
Tematräffar har vi inte kunnat genomföra. Mentorskapet har vi fortsatt att erbjuda, 
oftast via en telefonkontakt. Detta är uppskattat och för föreningen en bra möjlighet 
att rekrytera nya medlemmar. Oftast är det någon från styrelsen som är mentor, men 
vi har även fått stöd av erfarna medlemmar inom föreningen, som ställt upp och 
hjälpt till. Detta är vi i styrelsen mycket tacksamma för. 
 
Vi arbetar vidare med att skapa och upprätthålla en bra kontakt med 
Överförmyndarna, styrelsen ser att detta är ett värdefullt samarbete. Det hade dock 
underlättat för föreningen om överförmyndarenheterna i länet hade erbjudit ungefär 
samma service. Särskilt angeläget är det att informationen från ÖF, via nyheter på 
kommunernas hemsidor, förbättras.  
 
Möjligheten att medverka vid överförmyndarnas utbildningsträffar, är viktig för oss i 
styrelsen. Då har vi möjlighet att komma i kontakt med nya gode män och kan 
informera om föreningen samt rekrytera nya medlemmar. Detta har av väl kända skäl 
inte kunnat genomföras under året. 
 
Föreningens ekonomi är god, och styrelsen ser fram mot kommande verksamhetsår, 
och tackar för förtroendet att leda verksamheten för Hallands God mans- och 
förvaltarförening 
 

Den 27 mars 2021 

 

 

Svante Björding Karin Petersson Margaretha Warnholtz 

 

Anna Kinch  Margareta Bengtsson Karin Månsson 

 

Ulla Zandin  Anita Rosén Dovrén Annika Söderkvist 

 


