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Ny ordförande och nya förtroendevalda

Halvårsredovisning

På årsmötet den 9 maj valdes Jennica Simesgården till RFS
nya förbundsordförande. Jennica var tidigare vice ordförande i RFS och har haft uppdrag som frivillig samhällsarbetare sedan 2015. Mimmi Agnevald Haugen, tidigare förbundsordförande för RFS, har alltså avslutat sitt uppdrag.
Läs intervju med Jennica:
https://rfs.se/att-fa-mojligheten-kandes-valdigt-spannande/
Läs intervju med Mimmi:
https://rfs.se/det-har-varit-en-utvecklande-och-larorikperiod/
Nya ledamöter valdes också in till förbundsstyrelsen och
valberedningen.
Se förbundstyrelsens sammansättning här:
www.rfs.se/forbundsstyrelsen
Valberedning:
www.rfs.se/valberedning
Revisorer:
www.rfs.se/revisorer

Snart är det dags för halvårsredovisningen för januari till
juni! I år sker redovisningen för första gången helt digitalt.
Vi hoppas att det ska underlätta rapporteringen för både
er och för RFS kansli. Ni redovisar genom att fylla ett
formulär via denna länk:
https://rfs.se/halvarsredovisning-av-verksamhet-i-rfslokalforeningar-2/
Deadline 9 augusti. Har ni frågor kring hur man fyller
i formuläret, mejla till info@rfs.se. Observera dock att
kansliet är sommarstängt mellan vecka 26 och vecka 32.

Årsmötesbeslut: höjd medlemsavgift
Under årsmötet togs beslutet att medlemsavgiften
kommer att höjas till 50 kronor. Höjningen sker först på
medlemsfakturan för 2022.

Prata frivilliguppdrag på nätet!
I RFS forum kan du diskutera frågor som rör ditt frivilliguppdrag med andra frivilliga. Forumet är öppet för alla
lagreglerade frivilliguppdrag. Alla besökare som skapar ett
eget konto kan svara på inlägg. RFS har även 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, därför välkomnar vi särskilt kontaktpersoner, stödpersoner, kontaktfamiljer och biträdande
övervakare att diskutera i forumet.
Läs mer här: https://rfs.se/medlemsforum/

Styrelseförteckning
När ni haft möjlighet att hålla ert årsmöte, skicka in
styrelseförteckning till kansliet så snart som möjligt.
På RFS webbplats finns en blankett som kan fyllas i och
postas: https://rfs.se/medlemsservice/for-dig-som-arfortroendevald-i-forening/blanketter/
Det går också att fylla i formuläret direkt på webben:
http://www.rfs.se/styrelseforteckning

Granskning av biträdande övervakare
Under föregående vecka har tidningen Expressen publicerat
en granskning om biträdande övervakare. Här kan du läsa
RFS kommentar till de allvarliga uppgifter som framkommit.
Läs mer här:
https://rfs.se/kommentar-bitradande-overvakare/

RFS digitala nyhetsbrev
Vill du ha RFS digitala nyhetsbrev? Gå in på länken nedan
och fyll i din e-postadress i formuläret:
https://rfs.se/debatt-opinion/rfs-nyhetsbrev/
Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år och innehåller såväl nyheter från verksamheten som intervjuer med
medlemmar. Du kan även maila din e-postadress samt
vilken förening du tillhör till info@rfs.se för att få utskick om
exempelvis enkäter, inbjudningar och evenemang.
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Tips för att skapa lokalt samarbete
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. Vill du och din lokalförening ha tips på hur man kan skapa lokal samarbete?
Läs mer här:
https://rfs.se/medlemsservice/lokalt-samarbete-mellanforening-och-myndigheter/

Årsplan för RFS lokalföreningar
Kansliet har uppdaterat årsplanen för föreningarna med
viktiga återkommande datum. Första halvårets redovisning
är exempelvis korrigerat. Se bifogad fil.

Sommarstängt på kansliet
RFS kansli håller sommarstängt från den 28 juni till den 15
augusti (vecka 26-32).

När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln
stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor
kommer vi att återkomma till när vi är åter på plats.

RFS volontärjurister
RFS volontärjurister och deras rådgivning har sommarstängt samtidigt som RFS kansli. Mellan vecka 26 och
vecka 32 kan de med andra ord inte svara på några
frågor via mejlen.

Godmansutredningen på remissrunda
RFS har deltagit i referensgruppen för godmansutredningen och bistått utredaren med förbundets
och medlemmarnas synpunkter. Utredningen är nu på
remiss och ska besvaras senast den 8e oktober. RFS är
remissinstans och vi välkomnar därför fortsatt medlemmarnas synpunkter under remissrundan. Om din förening
har synpunkter ber vi er att kontakta elin.molander@rfs.se
med skriftligt underlag.

Trevlig sommar alla frivilliga samhällsarbetare!

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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