
RFS INBLICK januari 2023 
Inblick är Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, interna nyhetsbrev om det som 
händer inom förbundet. Det skickas till alla lokalföreningars styrelseledamöter som RFS har 
en e-postadress till. Sprid Inblick till alla i styrelsen och lägg gärna in det som en 
rapportpunkt vid nästa styrelsemöte. 

 
Personalförändringar på RFS kansli 
Vår kanslisekreterare Helene Ericsson avslutar sin tjänst på RFS i februari. Helene har arbetat 
på RFS under många år och genom åren varit många lokalföreningars och medlemmars 
kontakt med kansliet. Behöver er förening komma i kontakt med Helene är sista dag att 
kontakta Helene senast den 6 februari. Fram tills att vi har rekryterat en ersättare till Helene 
kommer vi ha längre svarstider på kansliet.  
 
Den 13 januari avslutades visstidsanställningen för Mohamed Habib som arbetat som 
ombudsman på barnområdet/socialtjänstområdet i 6 månader.  Kansliet har också en 
pågående rekryteringsprocess efter Elin Molander som arbetat som projektledare i 
Arvsfondsprojektet. 
 
RFS årsmöte 2023                               
RFS årsmöte för 2023 äger rum söndagen den 14 maj, med start kl. 09.00. Mötet sker digitalt i 
Zoom för röstberättigade ombud. RFS lokalföreningar kan anmäla föreningens valda ombud 
och en ersättare som anmäls på länken nedan.  Endast ombudet deltar på årsmötet, vid 
förhinder för anmälda ombud träder ersättaren in som ombud för föreningen 
 
Sista anmälningsdag till årsmötet, fredag 31 mars.  
Anmäl dig via länken här: https://rfs.se/om-rfs/arsmote/  
 

Dags att nominera – var med och påverka 
Utnyttja er lokalförenings rätt och föreslå någon som ni tycker kan passa till ett uppdrag i 
RFS! Poster som lokalföreningar kan nominera till är RFS förbundsstyrelse, revision och 
valberedning. Har ni en kandidat – berätta för den personen att ni vill föreslå honom/henne 
och varför. Det är viktigt att personen är vidtalad och vill bli nominerad. Nomineringen 
måste vara förankrad i föreningens styrelse så att det är en nominering som föreningen står 
bakom. Det har varit få nomineringar de sista två åren, förhoppningsvis blir det bättre detta 
år! Sista datum att nominera är 15 februari, se bilaga 
 

Digital motionsverkstad för att lämna motioner till årsmötet 
Kom ihåg att anmäla er styrelse till motionsverkstaden för lokalföreningar! Här kommer ni 
få information om hur man kan skriva en motion. Motionsverkstaden kommer att hållas den 
7 februari 2023 kl 18:00-19:30. Sista dag att lämna in era motioner är 9 mars. 
 

 

https://rfs.se/om-rfs/arsmote/


PÅMINNELSE!  
Sista datum att lämna er helårsrapport för 2022 är sista datum 31 januari 
Kom ihåg att lämna in helårsrapporten för er verksamhet 2022 senast den 31 januari. 
Rapporten används för att förbundet ska ha kännedom om föreningarna och för att 
förbundet ska kunna uppfylla vår rapporteringsskyldighet till våra finansiärer 
(Kriminalvården, Arvsfonden, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten). 

Ni lämnar er lokalförenings rapport genom att fylla i formuläret i SurveyMonkey, som är 
utformat som en enkät, på denna länk: 
https://sv.surveymonkey.com/r/RFSforeningsredovisning 

RFS medlemsregister 
Det finns möjlighet att få stöd i hur man kan arbeta i MyClub. Inom kort kommer Jennica 
Simesgården träffa Gävle och om fler vill ansluta på denna digitala träff, mejla Jennica på 
jennica.simesgarden@rfs.se  
 
RFS medlemmar/föreningar  
Under 2022 har 1 143 st avslutat sitt medlemskap och 601 st har påbörjat sitt medlemskap i 
RFS. Norra Älvsborgs FS har tillsammans med Göteborgs FS beslutat att NÄFFS medlemmar 
går över till Göteborgs FS och NÄFFS föreningen avslutas 

 

Lunchträff med RFS försäkringsmäklare 
Lunchträff på Zoom med RFS försäkringsmäklare Fredrik Ståhlberg, den 14 februari kl 11.30-
12.30. Öppet event, ingen föranmälan behövs. https://us06web.zoom.us/j/86111315984
  

Samverkansforum för lokalföreningar 
Nästa digitala samverkansforum med förbundsstyrelsens ordförande Jennica Simesgården 
äger rum den 1 februari kl 18.30. Mer information hittar ni här: Samverkansforum för 
lokalföreningar - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se) 

 

Faktura medlemsavgift till RFS 2022 
Fakturan på medlemsavgiften till RFS som gäller betalande medlemmar under 2022 är 
skickad per e-post till lokalföreningarnas kassörer i mitten av december 2022, den ska vara 
inbetald senast den 1 februari 2023 
 
Skicka styrelseförteckning för 2023 till kansliet  
Glöm inte att sända in en uppdaterad styrelseförteckning till kansliet senast 14 dagar efter 
föreningens årsmöte, fyll i formuläret på webben, hittas här: 
https://rfs.se/medlemsservice/for-dig-som-ar-fortroendevald-i-forening/styrelseforteckning/  
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Utskick till socialtjänsterna och överförmyndarna om RFS 
Den 22 december skickade vi informationsbrev till landets överförmyndare och till landets 
socialtjänster med information om RFS verksamhet där vi uppmanade myndigheterna att 
använda sig av och sprida RFS material och att samarbete med er i lokalföreningarna. Bifogat 
hittar ni de två breven som vi skickade ut, se bilagor 
 
Godmansutredningen 
Regeringen har ännu inte fattat något beslut om godmansutredningen 
Ställföreträdarutredningen betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 
2021:36). Det betyder att det inte finns några lagändringar har trätt i kraft från 2023. Kansliet 
har vid upprepade tillfällen varit i kontakt med Justitiedepartementet, varav senast den 10 
januari. Vi fick då beskedet att det i nuläget inte finns någon tidsplan som de kan dela med 
sig av för det fortsatta arbetet med utredningen. 
 

RFS finansiering 
I januari får RFS besked på vilken finansiering som vårt förbund kommer att få från våra 
finansiärer för 2023. Vi har ansökt om medel från Kriminalvården, Folkhälsomyndigheten 
(stödpersonsområdet – psykiatri) och Socialstyrelsen (utsatta barn och ungdomar med 
kontaktperson, kontaktfamilj och särskilt förordnade vårdnadshavare). För RFS arbete med 
gode män finns inga bidrag att söka, men vi har ett pågående Arvsfondsprojekt.  
 
Under februari-mars kommer arbete ske med att revidera budgetarna i ansökningarna för att 
göra RFS budget för 2023. Ett förslag till budget kommer att finnas till årsmötet. I 
budgetarbetet kommer vi bl a att titta vi på hur mycket medel från Kriminalvården som 
kommer att finnas för besöksmedel för 2023. 
 
Personal på kansliet 
 
Amra Bajric, kommunikatör 
E-post: amra.bajric@rfs.se, Tel: 08-556 068 35, mobil: 073-502 32 36 
 
Erik Åhlin, ombudsman psykiatriområdet 
E-post: erik.ahlin@rfs.se, Tel: 08-556 068 32, mobil: 070-976 12 11 
 
Helene Ericsson, kanslisekreterare (sista dag 10 februari 2023) 
E-post: helene.ericsson@rfs.se, Tel: 08-556 068 30, mobil: 073-512 72 75 
 
Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare 
E-post: joanna.graumann.walnestedt@rfs.se, Tel: 08-556 068 31, mobil: 070-914 87 32 
 
Märta Frank, ombudsman kriminalvårdsområdet 
E-post: marta.frank@rfs.se, Tel: 08-556 068 33, mobil: 070-723 99 00 
 
Thomas Karlsson, Studieansvarig kriminalvårdsområdet 
E-post: thomas.karlsson@rfs.se, Tel: 08-556 068 34, mobil: 073-502 66 10 
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