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Medlemsbrev, september 2021 
 
Tänk att det bara fortsätter, denna smittspridning, om än från en mycket lägre nivå! 
Det skapar en osäkerhet om vad som kan göras i föreningens namn. Men ett 
medlemsbrev kan ju inte göra någon skada, detta för att tala om att föreningen 
fortfarande har viss verksamhet, om än i blygsam skala. 
 
Vi genomförde ett digitalt årsmöte, med stöd av ABF, den 29 maj. 22 medlemmar 
inklusive styrelsen deltog. Glädjande var att alla i nuvarande styrelse, som stod för 
omval, var beredda att fortsätta sitt uppdrag ytterligare en period. Vill du veta vilka 
som ingår i styrelsen och vilka områden vi verkar inom kan du gå in på 
www.rfs.se/hallandsgmf. 
 
Årsavgiften till föreningen är oförändrad, 200 kr. 
 
Styrelsen har haft två möten efter årsmötet och vid det senaste, som var i slutet av 
augusti, gjorde vi en plan för hösten. Naturligtvis med förbehåll kopplad till 
utvecklingen av pandemin i samhället. Vi kommer att genomföra caféträffar i varje 
kommun och vi kommer i inbjudan till våra träffar kräva att de som deltar är fullt 
vaccinerade. Vi har även diskuterat att genomföra tematräffar, som skiljer sig från 
caféträffarna genom att vi har ett tema för mötet. Detta återkommer vi till. Håll koll på 
vår hemsida eller i Facebookgruppen. 
 
Annat som är på gång och som kanske kan vara av intresse är att Godmans 
utredningen nu är ute på en remissrunda. Den ska vara besvarad senast den 8 
oktober. Du kan läsa mera om utredningen på www.rfs.se sök på 
godmansutredningen. 
 
Du vet väl att du som medlem i en lokalförening kan prenumerera på RFS 
Nyhetsbrev, en hel del nytt stort som smått, som kan vara bra att ha koll på. Anmäl 
din e-postadress så får du nyhetsbrevet. 
 
Föreningen har för närvarande 232 medlemmar och ekonomin i föreningen är god.  
Eftersom ekonomin är god, och nuvarande omständigheter gör det svårt att använda 
föreningens pengar till lämpliga medlemsaktiviteter, tar vi gärna emot idéer eller tips 
om vad vi kan göra. Hör gärna av dig, vi väntar på förslag! 
 
Ni som har uppdrag i söder och använder er av Överförmyndare i samverkans 
hemsida, har väl uppmärksammat att den har omarbetats? Med anledning av detta 
var vi i kontakt med ÖF förvaltningen och framförde att det inte var helt lätt att hitta i 
hemsidan. Nu handlar det säkert om att vänja sig, men… 
Det är i alla fall inte på ÖF:s initiativ som ändringen skett, utan detta är kopplat till en 
anpassning till lagkraven om ”tillgänglighet för alla”. En förändring är att det numera 

http://www.rfs.se/hallandsgmf
http://www.rfs.se/


ska vara lättare att fina rätt information genom att söka i sökrutan. Numera finns inte 
heller blanketterna, som vi behöver i vårt uppdrag, att ladda ner från hemsidan. 
Blanketterna kommer att göras om till e-tjänster och detta arbete pågår. Har du 
behov av någon särskild blankett så vänd dig till ÖF så skickar de den med e-posten. 
 
Föreningens nya info-folder hittar du på vår hemsida. Där finns bland annat 
information om hur du betalar medlemsavgiften samt information om 
tilläggsförsäkringen och kontaktuppgifter till styrelsen. 
 
Har du frågor eller, som tidigare nämnts, tips och idéer på vad vi kan göra i 

föreningen finns vi tillgängliga på telefon eller via vår gemensamma e-postadress. 

hallandsgf@gmail.com,  

Hösthälsningar 

 

Styrelsen för Hallands god mans- och förvaltarförening 

Svante Björding, ordförande 070-8101608 Halmstad 
Margaretha Warnholtz, kassör 070-3672804 Falkenberg 
Karin Peterson, v ordförande 070-6692705 Varberg 
Anna Kinch, sekreterare  0730-275145 Halmstad 
Ulla Zandin   0704-336947 Varberg 
Margareta Bengtsson  0730-391663  Laholm 
Annika Söderkvist  0722-400630 Falkenberg 
Anita Rosén Dovrén  0720-443913 Båstad 
Karin Månsson  0706-472443 Hyltebruk 
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