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Styrelsen har under året haft åtta protokollförda möten. Utöver det har vi haft tät kontakt per mail
och telefon.
Medlemmar Förbundet har under året arbetat med en särskild grupp för att rekrytera nya
medlemmar. Vi har fått fyra nya medlemsföreningar. Antalet medlemsföreningar är nu tjugofem.
Medlemsavgiften till förbundet är 25 kronor/år i respektive förening. I medlemsavgiften ingår en
olycksfallsförsäkring.
Samverkan Under året har förbundet börjat arbeta i en arbetsgrupp under Migrationsverket för att
förbättra villkoren för ensamkommande barn.
Ett samverkansavtal med Försäkringskassan har artbetats fram.
Samarbete med SKL har inletts för att förbättra mottagandet av ensamkommande barn.
Förbundet har skriftligen kontaktat Justitiedepartementet för att peka på brister i den nuvarande lagstiftningen och deltagit i ett möte med departementet för att framföra våra åsikter inför en förändring av den nuvarande lagstiftningen.
Barnombudsmannen har inlett kontakt med oss för att utöka sitt kontaktnät vad gäller ensamkommande barn.
Regioner Under året har vi börjat arbeta i fyra olika geografiska regioner eftersom det varit svårt att
samla alla föreningar vid samma tillfälle. Regionmötena har haft samma diskussionsunderlag, men
hållits vid olika tillfällen. Styrelsens uppfattning är att det varit positivt för verksamheten.
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Försäkringar Förbundet har en olycksfallsförsäkring, som är obligatorisk för alla enskilda medlemmar
och ingår i medlemsavgiften tillförbundet.
Förbundet har också en godmansförsäkring, som omfattar ansvar, förmögenhetsskada och rättsskydd. Försäkringen är individuell, men föreningarna kan också ansluta alla sina medlemmar.
Tyvärr har för få utnyttjat möjligheten till ett fullgott försäkringsskydd och försäkringsbolaget höjer
därför premien till 190 kr per år.
Media och information Under året har media granskat hela verksamheten p.g.a. att oärliga ställföreträdare förskingrat för sina huvudmän. Kontrollmyndigheten har inte fungerat tillfredsställande och
har gjort detta möjligt. Vi har fördömt handlandet och myndigheternas agerande i insändare och bl.a.
"Ring P1". Vi har gjort försök att få SVT Rapport att beskriva ställföreträdarnas uppdrag, men hittills
inte lyckats.
Vi har tagit kontakt med samtliga riksdagspartier för att få deras syn på framtidsfullmakter, som
väntas genomföras 2017. Vi har då påpekat den bristande rättssäkerheten i detta system.
Ekonomi Förbundets ekonomi baseras på samverkansavtal med affärsbankerna och medlemsavgifter
En bank, SEB, har lämnat samarbetet, men ekonomin måste ändå bedömas som stabil.
Vi har fört resonemang med Allmänna Arvsfonden och Kampradsstiftelserna för att få en bättre långsiktig ekonomi, men inte fått gehör.
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