
ÅRSPLAN FÖRENINGAR 

JANUARI  FEBRUARI  MARS 
• Kansliet julstängt mellan vecka 52 -1 
• RFS lokalföreningar mejlar in halvårsredovisning 

för verksamhet på särskild blankett för juli-
december senast den 15 januari till RFS kansli.  

• Skicka in halvårsredovisning för 
besöksverksamhet och besöksmedel på särskild 
blankett för juli-december samt ansökan om 
besöksmedel senast den 15 januari. 

• Återbetala eventuella återstående besöksmedel 
till RFS 

 

 • 1 februari Medlemsavgiften till förbundet ska 
vara betald 

• 14 februari Nomineringar till förbundsstyrelsen 
ska vara valberedningen tillhanda för 2022 
(datumet ändras efter det datum årsmötet hålls) 

• RFS Nyhetsbrev nr 1 
• INBLICK (skickas till föreningars styrelse per e-

post) 
• Sista februari är sista datum att 

registrera/anmäla medlemmar som önskar 
teckna ansvarsförsäkringen som gäller fr o m 1 
januari. Efter går det bra att anmäla/registrera in 
försäkrade men deras försäkring gäller då fr o m 
inbetalningsdatum. 

• Boka resa till årsmöte för bästa pris enligt 
resepolicy https://rfs.se/om-rfs/arsmote/villkor-
for-reseersattning/ 

 

 • Beslut och utbetalning av besöksmedel i början 
av mars till berörda lokalföreningar. 

• 14 mars Motioner ska vara inskickade till 
kansliet för 2022 (datumet ändras efter det 
datum årsmötet hålls) 

• 15 mars Sista dagen för anmälan av ombud och 
ersättare till konferens/årsmöte för 2022  

 
 

APRIL  MAJ  JUNI 
• 14 mars Nomineringar till valberedningen ska 

vara inskickade till kansliet för 2022 (datumet 
ändras efter det datum årsmötet hålls) 

• 14 april Utskick av årsmöteshandlingar till 
föreningar och ombud för 2022 (datumet ändras 
efter det datum årsmötet hålls) 

• INBLICK (skickas till föreningars styrelse per e-
post) 

• RFS Nyhetsbrev nr 2 
 

 • 14-15 maj 2022 RFS årsmöte äger rum. (datumet 
ändras varje år) 

• Förbered halvårsredovisningen för all 
verksamhet samt besöksverksamhet januari-juni 
(ska skickas i senast 9 augusti) 

 

 • INBLICK (skickas till föreningars styrelse per e-
post) 

• Kansliet semesterstängt mellan vecka 26-32 
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  AUGUSTI  SEPTEMBER 
• Kansliet semesterstängt mellan vecka 26-32 

 
 • Kansliet semesterstängt mellan vecka 26-32 

• Mejla in halvårsredovisning för verksamhet på 
särskild blankett för juli-december senast den 9 
augusti till RFS kansli 

• Skicka in halvårsredovisning för 
besöksverksamhet och besöksmedel på särskild 
blankett för juli-december senast den 13 augusti 
till RFS kansli.  
INBLICK (skickas till föreningars styrelse per e-
post) 
 

 

 • RFS kansli ställer frågan till försäkringsmäklare 
om ev höjning av premie. 

• Boka in besöksgruppskonferens i november. 
• Boka resa i god tid enligt resepolicy 

https://rfs.se/om-rfs/arsmote/villkor-for-
reseersattning/ 

• RFS Nyhetsbrev nr 3 
 

OKTOBER  NOVEMBER  DECEMBER 
• 1/10 senast information från RFS 

försäkringsmäklare Söderbergs & Partners 
om premien för ansvarsförsäkringen blir 
oförändrad eller höjd för nästaföljande 
period 

• Anmäl besöksgruppsansvariga + ev en till om 
önskas till besöksgruppskonferens  
INBLICK (skickas till föreningars styrelse per 
e-post) 

 
 
 

 

 • Besöksgruppskonferens 
• RFS nyhetsbrev nr 4  
• Uppdatera och rensa medlemsregister, se 

riktlinjer för medlemsregister 

 • Förbered halvårsredovisningen för all 
verksamhet samt besöksverksamhet januari-juni 
(ska skickas in senast 15 januari) 

• 1 december registrera/anmäla in medlemmar 
som önskar teckna ansvarsförsäkringen som då 
gäller för nästföljande period 

• Anmäla till årsmötet för ombud/deltagare 
öppnar i mitten av december. 

• Mitten av december skickar RFS ut fakturan ut 
på medlemsavgiften föreningarna 

• INBLICK (skickas till föreningars styrelse per e-
post) 

• Kansliet julstängt mellan vecka 52 -1 
 

 
ÖVRIGT: 
INBLICK skickas varje månad ca den 15:e per e-post till föreningars styrelser. 
Förbundsstyrelsen håller möten mellan 6-7 gånger per år, se kalender på RFS webbsida för exakta datum 
Valberedningen arbetar löpande under året, samt gör utskick till föreningar samt notis på webben 
 

FS = förbundsstyrelsen, LF = lokalföreningar 
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