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Protokoll fört vid årsstämma 13 april 2019
för Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) Org nr 802428-0581
Närvarande:

ombud för medlemsföreningar i Enköping, Gnesta/Trosa, Göteborg, Höganäs, Kalmar, Kungsbacka,
Västra Östergötland, Sjuhärad, Solna, Stockholm, Södertörn, Tranås, Västerås och Värend.

§1

Årsstämman öppnas
Förbundsordförande hälsade välkommen till 2019 års stämma.

§2

Beslut om årsstämman är behörigt utlyst
Stämman beslutade att så var fallet.

§3

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes genom upprop i enlighet med avprickning på deltagarlista.
Se bifogad lista.

§4

Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
Till ordförande valdes Göran Rosenblad, ordförande Södertörn och till sekreterare
Ingrid Gutemyr, vice ordförande Solna.

§5

Val av två protokolljusterare/rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Birgitta Nordström, Höganäs och Stefan Goldman, Solna.

§6

Fastställande av dagordningen för årsstämman
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§7

Behandling av riksförbundets verksamhets- och ekonomiska berättelse
Ricard Sandell hänvisade till utsänd verksamhetsberättelse och konstaterade att mycket kraft gått till att stärka
ekonomin. Poängterade det viktiga med att RGMF skall ha en hemsida som är tilltalande och informativ vilket
har påbörjats dock med mer kvar att göra för att uppnå målet.
Lotta Rosenqvist redogjorde för den ekonomiska berättelsen. Hon informerade om att tidigare berättelse inte
varit korrekt på grund av tekniska problem som numer är tillrättat och balansräkningen är korrekt. Hon
meddelade även om de möten som genomförts med banker i samverkan så är resultatet positivare för
framtiden
Efter förslag från förbundsrevisorerna fastställdes båda berättelserna och lades till handlingarna.

§8

Behandling av revisorernas berättelse
Revisor Stig Johansson läste upp revisorernas berättelse.

§9

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§10

Stadgeändring
Styrelsens framlagda förslag om ändring av §2 Riksförbundets ändamål i avsikt att möjliggöra
försäkringsskydd för gmf som ej har föreningstillgänglighet behandlades. Framfördes oro om hur denne
medlem skulle vara ansluten då det inte framgår tydligt vilken avgränsning det finns mellan
förenings/förbundsmedlemskap jämfört med medlemskap endast vid tecknande av försäkring.
Stämman biföll delgivet styrelseförslag till skrivning som grund för det fortsatta arbetet med GMF Sverige.
Ett fortsatt arbete med att förtydliga gränsytan gällande medlemskap ansågs dock nödvändigt. Mot denna
bakgrund skall förbundsstyrelsen också fortsatt utarbeta anvisningar med klarläggande av detta samt delge
medlemmarna detsamma för godkännande.

§ 11

Införandebeslut
Stämman beslutade att förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring äger giltighet från 2019-04-13.

§ 12

Antalet styrelsemedlemmar
Marita Lind föredrog valberedningens antal ledamöter 8 plus ordförande.
Stämman godtog förslaget.

§ 13 Val av förbundsordförande för ett år
Till ordförande för ett år valdes Urban Stridfeldt, Solna GMF.
§ 14

Val av halva antalet förbundsledamöter för två år
Till styrelsen för två år (2021) valdes: Ingrid Gutemyr Solna, omval; Anna Mona Wincrantz Söderberg
Västerås, nyval; Marita Lind Solna, nyval; och Yvonne Johnson Kalmar, omval.
Till styrelsen för ett år fyllnadsval (2020) valdes: Ulf Petersson Kungsbacka och
Lars Sandberg Umeå
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§ 15

Val av två revisor
Maritha Ohlsson, Bohuslän, nyval två år (2021)
Stig Johansson Solna ett år kvar

§ 16

Val av två revisorsersättare för ett år vardera (2020)
Kersti Ekblom Grönwall Stockholm, omval; Gunilla Bergvall Västerås, nyval

§ 17

Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år vardera:
Ricard Sandell Linköping (sammankallande); Lotta Rosenqvist Sjuhärad och
Göran Rosenblad Södertörn.

§ 18

Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
Förslag från förbundsstyrelsen på 50 kr/medlem 31 dec 2019 för år 2020.
Stämman beslutade enligt förslag.

§ 19

Den kommande verksamhetsplanen, budget och andra förslag från styrelsen
Verksamhetsplanen: Ricard Sandell redogjorde för och beskrev det arbete som dels påbörjats
och som finns framför oss i tiden avseende kommande verksamhet.
Beslutades att planen skall ligga till grund för kommande verksamhet inom förbundsstyrelsen.
Budget för verksamhetsåret 2019 redovisades. Stämman godkände budgeten.

§20

Motioner från medlemmarna
Motioner från GMF Stockholm nr 1 och GMF Göteborgsregionen nr 2 om frågor som berör att få ut arvode från
huvudman med liten ekonomi eller efter hms bortgång.
Styrelsens svar Motion nr 1 och Motion 2 Förbundsstyrelsen har behandlat motionerna och instämmer i
problematiken i respektive motioners innehåll. Närmast till för Förbundsstyrelsen är att, under kommande år,
med kraft verka som remissinstans genom Riksrevisionens rekommenderade och av regeringen tillsatta
utredning för översyn av systemets helhet.
Förbundsstyrelsen anser härmed motionerna besvarade.
Stämman besluta i enlighet med styrelsens mening.
Motion 3 från enskild medlem i Gmf Göteborgsregionen som tar upp fråga om kunskap, kontroll och
kommunikation mellan berörda instanser i godman uppdrag.
Styrelsens svar Motion 3 från enskild medlem i Föreningen för Gode Män och Förvaltare i Göteborg.
Motionären beskriver brister som försvårar för gode män att utföra sina uppdrag främst då med hänvisning till
kommunala verksamheter och förvaltningar. Motionären har satt ord på många saker som kan tyda på brister i
utbildning bland annat om god mans roll för sin huvudman. Styrelsen har behandlat motionen och finner det
möjligt att verka i motionens mening.
Förbundsstyrelsen anser härmed motionen besvarad.
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens mening.
Motion nr 4 från Gnesta/Trosa GMF om stadgarnas § 10 medlemsförening om tillägg i §10 om medlem från
förening som har uppdrag i annan förening/förbund för god man/förvaltarorganisation kan ej väljas till
förtroende/styrelseuppdrag i RGMFs förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelsen har behandlat motionen och finner den möjlig till att införas i stadgarna med anledning av
dess viktiga betydelse som det i motionen beskrivs.
Förbundsstyrelsen föreslår stämman besluta, enligt förslag, att stadgeändring träder ikraft med dagens datum.
Efter diskussion och påtalande att frågan kan lösas på annat sätt.
Stämman beslutade avslå motionen.

§ 21

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden har anmälts för behandling.

§ 22

Årsstämmans avslutas
Stämman avslutades och framförde tack till avgående styrelseledamöter.
Avgående ordförande önskade nya styrelsen lycka till.

Solna den 13 april 2019
………………………………………………….

…………………………………………………

Göran Rosenblad
Stämmoordförande

Ingrid Gutemyr
Stämmosekreterare

………………………………………………….

………………………………………………….

Birgitta Nordström
Justerare

Stefan Goldman
Justerare
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