Kontaktuppgifter styrelsen
Ordförande

Svante Björding, Halmstad 070-8101608
E-post: svante@bjording.se

Kassör

Margareta Warnholtz, Falkenberg 070-3672804
E-post: margaretha.warnholtz@outlook.com

Sekreterare

Anna Kinch, Halmstad, 0730-275145
E-post kinch.anna@gmail.com

Vice ordförande

Karin Petersson, Varberg, 0706-692705
E-post: snoggad@hotmail.com

Övriga
ledamöter

Ulla Zandin Varberg, 0704-336947
E-post: ullaza51@gmail.com,
Margareta Bengtsson, Laholm, 0730-391663
E-post: margareta.ch.bengtsson@surfia.nu
Annika Söderkvist, Falkenberg, 0722-400630
E-post: annika.soderkvist@gmail.com
Anita Rosén Dovrén, Båstad 0720-443913
E-post: anitarosen31@gmail.com,
Karin Månsson, Kinnared, 0706-472443
E-post: hejkarin@miatamx5.se

Hemsida:

www.rfs.se/hallandsgmf

Välkommen att ta kontakt!

”Vi ger stöd och råd till
medlemmar”
Bli medlem du också!
2021-2022

Hallands
Godmans och förvaltarförening
Falkenberg Halmstad Hylte Laholm Varberg
Båstad

Om Hallands godmans- och förvaltarförening
Hallands godmans- och förvaltarförening (HGF) är en ideell
förening för gode män och förvaltare. Föreningen är verksam i
Varberg, Falkenberg, Hylte, Halmstad, Laholm och Båstad har ca
250 medlemmar. Föreningen är ansluten till Riksförbundet
frivilliga samhällsarbetare, RFS. www.rfs.se
De uppdrag som medlemmarna har är frivilliga och bygger på
lagreglerade uppdrag inom det sociala området. Medlemmar är
människor med livserfarenhet och som har kunskaper om vad
som krävs av människor i samhället för att våra huvudmän skall
kunna leva ett anständigt och bra liv.

Föreningens syfte är att:
▪
▪
▪
▪

Ge stöd till medlemmar i deras uppdrag
Opinionsbildning och påverkan
Informera andra organisationer, myndigheter och politiska
företrädare om vårt och våra medlemmars arbete
Verka som kontaktorgan i gemensamma frågor och skapa
kontakt med andra uppdragsområden inom frivilligsektorn

Föreningsaktiviteter
Medlemmarna ges tillfällen till erfarenhetsutbyte via
▪ Café- och nätverksträffar
▪ Temakvällar – föreläsningar och workshops
▪ Medlemsbrev två-tre gånger per år med aktuell
information om aktiviteter och vad som är på gång i
föreningen.
Besök vår hemsida så hittar du mycket mer information och
uppgifter om aktuella aktiviteter i din kommun.
Hemsida: www.rfs.se/hallandsgmf
Föreningen har även en Facebookgrupp Hallands god mans och
förvaltarförening. Deltagande i gruppen förutsätter medlemskap i
föreningen.

Föreningen erbjuder nya gode män:
▪

▪

Mentorskap - Ofta kan det kännas osäkert hur och vad
man ska börja med i sitt uppdrag. Föreningen erbjuder
därför dig som är ny, att under ca tre månader få råd och
hjälp av en erfaren god man.
Vill du använda dig av denna möjlighet? Vänd dig till
någon i styrelsen, se kontaktuppgifter på nästa sida.
Du får också som ny medlem en checklista som upprättats
för att ge ledning och struktur i hur du på bästa sätt ska
inleda ditt uppdrag som god man/förvaltare.

Försäkringsskydd
Som medlem i föreningen har du automatiskt en kris- och
olycksfallsförsäkring via RFS, när du utför uppdrag som frivillig
samhällsarbetare. Du som har uppdrag som god man eller
förvaltare och som är medlem i föreningen erbjuder vi också en
frivillig tilläggsförsäkring avseende förmögenhetsskada och
rättsskydd, läs mer om försäkringen på www.rfs.se , öppnas i nytt
fönster.

Hur blir man medlem?
Du kan anmäla dig via föreningens hemsida, klicka på
medlemskap. Hemsida: www.rfs.se/hallandsgmf
Medlemsavgiften är f n 200 kr per år. Avgiften inkluderar krisoch olycksfallförsäkring. Bankgironummer 5075-5321, glöm ej
ange namn, adress samt e-postadress på inbetalningen.

Frivillig tilläggsförsäkring kostar 155 kr per år och betalas in
till bankgiro 457-8605. Glöm inte ange namn, adress,
personnummer och e-postadress.

Den som registrerar sig som medlem accepterar att
personuppgifterna sparas i lokalföreningens och RFS
medlemsregister. För mer information om hur RFS
behandlar personuppgifter se www.rfs.se/medlemsregister

