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Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. Utöver det har vi haft tät kontakt via
mail och telefon.
Medlemmar Förbundet hade vid årets slut 23 medlemsföreningar. Under året har femton
besök gjorts hos olika föreningar och grupper som vill starta en förening eller bli medlemmar
i RGMF.
Medlemsavgiften till förbundet är 25 kr/år och medlem i respektive förening
Ensamkommande barn Antalet uppdrag med ensamkommande barn har under året ökat
starkt. Behovet av gode män har varit svårt att fylla trots att många nya gode män har åtagit
sig uppdrag och att redan aktiva gode män åtagit sig fler uppdrag.
Förbundet har därför inlett diskussioner med Migrationsverket om hur vi kan vara en part i
ett samarbete.
Samverkan Under året har också diskussioner förts med Försäkringskassan för att underlätta
för ställföreträdare i kontakten med Försäkringskassan.
Försäkringar Förbundet har under lång tid arbetat med att hitta bra försäkringslösningar för
medlemmarna. Det glädjer oss därför mycket att vi från och med den 1/4 2015 har ett avtal
med Trygg‐Hansa om en olycksfallsförsäkring, som är obligatorisk för alla medlemmar.

www.rgmf.se

Från den 1/4 2015 finns också en fördelaktig godmansförsäkring i Gjensidige som omfattar
allmänt ansvar, rättsskydd och förmögenhetsskada. Försäkringen är individuell och kostar
170 kr/år.
Kontaktpersoner Under året har vi startat en verksamhet med kontaktpersoner som innebär
att varje styrelsemedlem är kontaktperson för ett mindre antal föreningar. Det innebär att
kontaktpersonen ska hålla regelbunden kontakt med föreningarna i alla frågor som anses
angelägna.
Höstmöte Var också i år planerat att hållas i Linköping. Programmet hade inriktningen att
informera om och diskutera ensamkommande barn med medverkande från bland annat
Migrationsverket. Tyvärr fick höstmötet ställas in eftersom alltför få anmält sig.
Media och information Förbundet har länge behövt förbättra och bygga ut hemsidan. Under
året har kontakt tagits med ett företag, som bygger om hemsidan så att man där kan få
bättre information och så att både föreningar och förbund kan ta upp aktuella frågor.
Även i år har förbundet svarat på remisser från olika myndigheter bl.a "Skydd för vuxna i
internationells situationer" från Justitiedepartementet och "Barns och ungas rätt vid
tvångsvård" från SOU.
Media har också varit intresserade av vår uppfattning i olika aktuella frågor.
Under året har styrelsen skickar ut månadsbrev till medlemsföreningarna. Brevet skrivs av
olika styrelseledamöter och tar upp olika aktuella spörsmål.
Som helhet har året inneburit mycket verksamhet med inriktning på att öka stödet till våra
medlemmar och att få kontakt med olika grupper som vill bilda nya föreningar eller redan är
föreningar som vill bli medlemmar i förbundet.
Vi vill också tacka dem som hjälpt, stöttat och inspirerat oss till att förbättra vår verksamhet.
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