Protokoll fört vid årsstämma med
Riksförbundet Gode Män och Förvaltare
i Föreningshuset Fontänen i Linköping 2015-03-28

Närvarande: Representanter för medlemsföreningarna i Linköping, Göteborg, Bohuslän,
Sjuhärad, Motala, Kalmar, Vetlanda, Gnesta/Trosa, Uppsala, Västervik, Växjö, Solna,
Södertörn
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Stämmans öppnande
Förbundsordförande Ricard Sandell öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna
Godkännande av röstlängd
Röstlängden fastställs i enlighet med deltagarlistan
Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman väljs Ricard Sandell, Linköping
Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman väljs Kjell Jönsson, Växjö
Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare väljs Urban Stridfeldt, Solna och Greger Stag, Uppsala
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med godkännande av ordförandens förslag att p 15 och 17 tas
upp sist i föredragningslistan.
Fråga om stämmans behöriga utlysande
Stämman befinns vara utlyst enligt stadgarna
Riksförbundets ekonomiska redogörelse och verksamhetsberättelse
Beslut: Den ekonomiska redovisningen läggs till handlingarna efter justering av
intäkterna för medlemsavgifterna.
Verksamhetsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.
Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredras av Hans Bernhardsson
Fråga om ansvarsfrihet
Beslut: Styrelsen och dess kassaförvaltare beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014
Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Beslut: Styrelsen ska bestå av 8 ledamöter
Val av ordförande för ett år
Till förbundets ordförande för ett år väljs Ricard Sandell, Linköping
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Val av styrelseledamöter för två år
Till styrelseledamöter för två år väljs Christer Vindeby, Linköping, Arne Johannesson,
Stockholm, Lena Andersson, Göteborg och Kjell Jönsson, Växjö. För ett år väljs Rune
Bohlin, Sjuhärad
Val av två revisorer, en för två år och en för ett år
Till revisor för två år väljs Krister Ekman, Vetlanda
Val av två revisorsersättare för ett år
Till revisorsersättare för ett år väljs Lena Johansson, Nässjö och Bengt Jonsson,
Vetlanda
Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år, varav en sammankallande
Till ledamöter i valberedningen för ett år väljs Leif Christiansson, Vetlanda, Kerstin
Ekblom Grönwall, Stockholm och Linda Hedin, Göteborg. Styrelsen får i uppdrag att
utse sammankallande.
Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Beslut: Medlemsavgiften för 2016 fastställs till 25 kr per medlem i respektive
förening.
Arvoden och kostnadsersättningar
Beslut: Inga arvoden utgår. Kostnadsersättning för resor utgår med 1,85 kr/kilometer.
Övriga kostnadsersättningar utgår mot kvitto.
Verksamhetsplan, budget och andra förslag från styrelsen
Beslut: Verksamhetsplanen läggs med godkännande till handlingarna.
Budgeten: godkänns efter att posterna för medlemsavgifter och försäkringar
justerats.
Försäkringar: styrelsen föreslår att RGMF tecknar avtal med försäkringsbolaget
Gjensidige om en frivillig ansvarsförsäkring för medlemmarna
Styrelsen föreslår att RGMF tecknar avtal med Trygg-Hansa om en kollektiv
olycksfallsförsäkring. Förslaget innebär att alla förbundets medlemmar måste vara
med i försäkringen. Försäkringen kostar för tiden 2015-04-01 - 2015-12-31 13 kr per
medlem i respektive förening.
Premien betalas 2015 direkt till försäkringsmäklaren Per Nybergs klientkonto.
Premien för 2016 är 15 kr per medlem i respektive förening. Premien läggs in i
medlemsavgiften till RGMF. Medlemsavgiften för 2016 ska vara 25 kr per medlem i
respektive förening.
Beslut: I enlighet med styrelsens förslag
Besluten angående försäkringarna förklaras omedelbart justerade
Motioner och övriga av medlemmar väckta frågor
Motion från Bohuslän angående skuldsanering föredras.
Beslut: Förbundet vidtar ingen åtgärd med anledning av motionen
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Tre motioner från Solna föredras angående alltför byråkratisk hantering av
överförmyndarens handläggning, långa väntetider på arvoden och handläggningen av
bankärenden
Beslut: Styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med motionerna och redovisa arbetet
på förbundets höstmöte.
Övriga ärenden Styrelsen informerar om det nystartade samarbetet med
Försäkringskassan, det planerade samarbetet med Migrationsverket och Skatteverket
och remissyttrandet angående utländska socialförsäkringspensioner.
Stämmans avslutning Ordförande Ricard Sandell avslutar stämman och tackar för det
stora intresse som visats av deltagarna, speciellt för försäkringsfrågan.
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Ricard Sandell
Mötesordförande

Kjell Jönsson
Mötessekreterare
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Greger Stag

www.rgmf.se

