Verksamhetsberättelse för året 2019
Styrelsens sammansättning

Förbundsordförande Urban Stridfeldt, Solna
Vice förbundsordförande Anders Gabre, Göteborg
Förbundssekreterare Marita Lind, Solna
Förbundskassör Ingrid Gutemyr, Solna
Ledamöter: Anna-Mona Wincrantz Söderberg, Västerås; Lars Sandberg, Umeå;
Sig Andersson, Kungsbacka,(t.o.m. mötesprotokoll NR 3),
Ulf Petersson, Kungsbacka och Yvonne Johnson, Kalmar
Årsstämma hölls den 18 april 2019 på Seniorernas Hus, Jönköping.
Medlemsföreningar per 2018-12-31 var 21 st.

På grund av sammanslagningar och förändringar i överförmyndares organisationer, även detta
år, finns det per 2019-12-3119 stycken anslutna föreningar till förbundet med anledning av
föreningssamgående.
Styrelsen har genomfört fem protokollförda möten varav ett konstituerande samt två
protokollförda telefonmöten.
Medlemsavgiften för verksamhetsåret på 50 kr/medlem har redovisats till förbundet. I avgiften
ingår en kollektiv olycksfallsförsäkring genom Trygg Hansa. Tillgängligt är för Ställföreträdare att
teckna en specialdesignad ansvarsförsäkring via Ålands försäkringsbolag. Antalet försäkringstagare ligger runt 2 200 st år 2019. Skadeutfallet anses vara rimligt.
Styrelsens arbete
började med ett presentationsbrev på RGMFs organisation och dess sammansättning och mål för
2019 som skickades ut till Bankföreningen och myndigheter.
GMF Sverige försäkringsförening – 2014 inkom önskemål om att registrera en förening där
Ställföreträdare ges möjlighet att teckna en specialdesignad försäkring. 2019 års styrelse beslutade
registrera föreningen och att öppna upp en hemsida www.gmfsverige.se där både information och
möjlighet till registrering ges.
Utbildningsgrupp startades upp med utgångspunkt från Bjarne Solbergs utbildningsmaterial att
arbeta fram en nationell utbildning för Ställföreträdare. Ett flertal möten har genomförts under
verksamhetsåret. Projektet är stort och kommer att sträcka sig över 2-3 år.
Konsumenternas Försäkringsbyrå – en broschyr, som föregående styrelse startade upp med
Konsumenternas Försäkringsbyrå, har nuvarande styrelse bordlagt. Detta på grund av den stora
kostnaden som ålades RGMF för tryckning och distribuering. Boschyren medgavs inte innehålla
någon större information om förbundet.
Styrelsen har tagit fram två broschyrer, RGMF och GMF Sverige, som presenterar både förbundet
och föreningen som gäller för försäkringar. Båda broschyrerna delades ut under besöket som FSÖ
hade anordnat i Karlstad.
Träffar / Information / Besök
Ordförande och vice ordförande besökte Barbro Westerholm, L-riksdagsledamot, för att delge
Ställföredrädares arbetsvillkor och RGMFs arbete med en Nationell utbildning. Mötet genererade till
en riksdagsmotion som inlämnades för behandling.
Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ), Årets möte hölls i Karlstad sär RGMF och GMF
Sverige representerades av RGMFordförande, RGMFkassör och GMFSverige-kassör, som här fick
möjlighet att komma i kontakt med kommuner och dess överförmyndare från hela landet.

www.rgmf.se
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Det visade sig att RGMF inte var igenkänt bland besökarna. Både muntlig och skriftlig information
om RGMFs arbete för Ställföreträdare och erbjudande om att vara behjälplig med uppstart av
föreningar om önskas. Informerades även om den specialdesignade försäkringen som genom GMF
Sverige finns att teckna för Ställföreträdare i uppdrag. Broschyrer delades ut till besökarna och
mottogs med stort intresse.
Ordförandeträff. Inbjudan till alla föreningsordföranden skickades ut. Tyvärr ett fåtal anmälda vilket
genererade till inställt möte. Styrelsen anser att föreningsrepresentation är nödvändg för att göra ett
bra jobb och beslutade återkomma med ny inbjudan.
”Ställföreträdarskap att lita på – en statlig översyn av regler för gode män och förvaltare”, Beslut
vid regeringssammanträde i juli 2019, om att en särskild utredning skall startas upp. RGMF
inbjöds att ingå i referensgrupp där nu RGMF representeras av kassör Ingrid Gutemyr.
Kontakt med Överförmyndare – Yvonne Johnson har kontaktat Överförmyndarna i Sveriges
kommuner för att informera om RGMFs arbete och GMF Sverige. Informationsbroschyrer är mejlade
till ÖF som medskickas med Årsredovisningarna till Ställföreträdarna.
Förbundets ställningstagande på rapporter, skrivelser och övrig information finns att läsa på
RGMFs hemsida.

Ekonomi
Ordförande och kassör har besökt samverkanspartner i bankvärlden. Tre av fyra banker bidrar
ekonomiskt vår verksamhet. Ett bidragsavtal upphörde 2017 genom bankens ändrade policy. RGMF
är i behov av förbättrad ekonomi och fortsätter arbetet med ansökningar om ekonomiskt stöd.
Inför mötes- och resekostnader måste styrelsen noggrant planera för att kostnaderna skall kunna
betalas. Medlemmarnas pengar ska hanteras med respekt!
Förbundets ekonomiska ställning framgår av bifogade bokslut.
Styrelsen föreslår mötet besluta att resultatet av årets verksamhet, 118 kr, balanseras i ny räkning.

Slutord

Styrelsen ser fram emot träffar där alla föreningarna representeras. För att utvecklas och nå våra
mål är det viktigt att få möjlighet att mötas och dela information, stötta och hjälpa varandra i vårt
arbete.
Förbundet fortsätter med oavbruten styrka med utbildning, information, stöd och inspiration till våra
medlemmar.
Ett stort och varmt tack för ert stöd, uppskattning och förtroende för det gångna året och med önskan
till er alla om ett bra 2020.
”För den enskildes rätt i samhället”
Solna 2020-03-31
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