Protokoll fört vid årsstämma 2 april 2022
för Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF)
Närvarande: ombud för 21 medlemsföreningar enligt lista, röstande 16 och 2 digitalt via
Zoom.
§ 1 Årsstämman öppnas
Förbundsordförande hälsade välkommen till 2022 års stämma.
§ 2 Beslut om årsstämman är behörigt utlyst
Stämman beslutade att stämman behörigt utlysts..
§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes genom upprop i enlighet med deltagarlistan. Se bifogad lista.
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsstämman
Till ordförande valdes årsmötets gäst Kerstin Fälldin och till sekreterare Ingrid Gutemyr.
§ 5 Val av två protokolljusterare/rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Margareta Jonsson GMF Samverkan samt
Ingegärd Eriksson GMF Västerås
§ 6 Fastställande av dagordningen för årsstämman
Enligt utskickat formulär blev svaret ja från alla.
§ 7 Behandling av riksförbundets verksamhets- och ekonomiska berättelse
Kort kommenterades redovisade verksamheten under året. Konstaterade att även 2021
varit annorlunda år med anledning av pågående pandemi. Verksamhets och ekonomiskberättelser fastställdes och lades till handlingarna.
§ 8 Behandling av revisorernas berättelse
Ingen revisor närvarande så på fråga blev svaret ja att alla läst revisorernas berättelse.
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
§10 Stadgeändring
Inga förslag på stadgeändring förelåg.
§11 Införandebeslut
Inget förslag förelåg
§12 Antalet styrelsemedlemmar
Urban Stridfeldt föredrog arbetet med att få fram namn på styrelseledamöter. Styrelsen
har måst vara aktiv som valberedning. Framlade förslag på en utökning av antal ledamöter till 10 plus ordförande. Stämman beslutade enligt förslag.
§13 Val av förbundsordförande för två år
Ordförande Urban Stridfeldt valdes på stämma 2021 på 2 år och har därmed kvarvarande mandattid till årsstämman 2023 .
§14 Val av halva antalet förbundsledamöter för två år
Till styrelsen för två år (2024 )valdes Ingrid Gutemyr omval, Anna Mona Wincrantz Söderberg omval, Yvonne Johnson omval, Aija Kaarlenkaski nyval, Anders Broberg nyval.
Fyllnadsval till 2023 Lilian Ghodsian
Kvarvarande styrelsen till 2023: Lars Sandberg, Claes Brauer, Lars Erik Järling,
Thore Berggren
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§15 Val av två revisorer för två år
Stig Johansson Solna har ett år kvar.
Nyval Mats Albrektsson.
§16

Val av tre revisorsersättare för ett år vardera
Gunilla Bergwall Västerås omval Lena Deras Bohuslän omval

§17

Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år vardera:
Kerstin Lundqvist GMF Höglandet (sammankallande), Ingegerd Eriksson GMF Västerås,
stämman uppdrog förbundsstyrelsen att söka ytterligare en valberedare men också vara
valberedningen till hjälp i största möjliga mån.

§18

Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
Förslag från förbundsstyrelsen på oförändrat belopp 50 kr/medlem för kommande verksamhetsår. Beslutade enligt förslag.
§19 Den kommande verksamhetsplanen, budget och andra förslag från styrelsen
Verksamhetsplan och budget föreslogs och beslutades därmed läggas till handlingarna.
§ 20 Motioner från medlemmarna
18:1 Förslag att informationen om Förbundets försäkring i Ålands skall endast finnas på
Förbundets hemsida och nås från Medlemsförening via länk. Beslutades enligt motionens
förslag.
18:2 Motion om stödmedlemskap. Stämman antog motionen med den förändring att stödmedlemskap byts ut till gåvomedlemskap och att utredning enligt förslag görs under kommande verksamhetsår.
18:3 motion För Framtidens information till ställföreträdare i Sverige och användande av
egna hemsidor på informativt sätt som inbjuder till medlemskap och intressant information.
Stämman beslutade enligt de föreslagna 3 att satser -i motionens anda, att grupp utses,
redovisning på kommande ordförandekonferens för vidare bearbetning.
18:4 Motion gällande ersättning för bil o mil till ställföreträdare. Mening i motionen att resa
mellan hem och huvudman är alldeles för kostsam och det krävs ersättning för faktisk kostnad för att kunna upprätthålla uppdrag på fullvärdigt sätt.
Beslutades enligt styrelsen förslag: Styrelsen föreslår att få i uppdrag av stämman att uppvakta SKR och SKV plus andra myndigheter vilka kan fatta beslut i frågan och delge dem
hur en god man och förvaltare belastas av alltför höga kostnader för att utföra sitt uppdrag.
18:5 Motion om bankernas krav på att i många ärenden behöva ta med huvudman till bankbesök. Stämman diskuterade problematiken och var mycket överens om att full förståelse
finns ej för ställföreträdarens problem är absolut obefintlig. Gavs i uppdrag till styrelsen att
innehållet i motionen framförs till berörda organisationer för att väcka frågans allvar.
18:6 Motion om att ställföreträdare behöver få enklare att säga upp eller ingå avtal. I motionen ingår det bland annat att det svåra är att se till huvudmannens ekonomiska situation
som till exempel rörande hyresavtal. Efter diskussion beslutades enligt förslaget till beslut:
att därmed avslå motionen då förbundet inte kan medverka till att riskera öppnande till ”rättsövergrepp”. Styrelsen tolkar naturligtvis inte att motionärens avsikt är att öppna för rättsövergrepp, men att effekten ändå oavsiktligt kan bli den.
18:7 Motionen handlar om det bemötande vi Gode män får från bankerna. Styrelsen har
noterat att det finns många brister hos en hel del banktjänstemän i kunskap om GMFs uppdrag och de krav som ställs GMF. RGMF har under tidigare år (innan pandemin) haft årliga
möten med Bankföreningens företrädare och sannolikt kan det nu möjliggöras förnyade möten då det går att framföra den problematik igen som senast år 2019 togs upp vid möte.
Styrelsen anser motionen därmed besvarad. Stämman antog styrelsen svar
.
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18:8 Motionsdel1. RGMF bör arbeta för att de kostnadsersättningar som betalas ut i sam
band med arvodet som God Man/Förvaltare skall vara skattebefriat.
Stämman antog styrelsens förslag att denna fråga behandlas på samma vis som bilreseersättning motion punkt 18:4 och anser därmed denna motionsdel 1 (ett) besvarad.
18:8 Motionsdel 2.RGMF bör arbeta för att när en God Man/Förvaltare avsagt sig ett uppdrag skall vederbörande entledigas senast efter 3 månader.
2. Tiden för att bli ersatt av annan GMF har behandlats i ställföreträdar-utredningen och har
till dels blivit genomförd i några regioner. För genomförande i lag eller förordning kan det ta
lite längre tid. Problemet är att inom många regioner finns inget intresse för att åta sig
ställföreträdaruppdrag vilket gör att det kan ta mycket lång tid att finna ersättare och måste
därför inväntas tydliga beslut och riktlinjer utefter ställföreträdarutredning beslutsunderlag .
Styrelsen anser därmed motion 2 (två) besvarad. Stämman antog svaret.
§21

GMF Sverige
Föreningen Gmf Sverige skall behandlas enligt stadgarna på RGMFs stämma och här redovisades för den sedvanliga årsstämmohantering som genomförts med den digitala kallelsen
som skett på samma sätt som förbundets. Redogjordes kort om antal medlemmar och ekonomisk status. Föreslogs att förbundsstyrelsen som är högsta beslutande organ för GMF
Sverige utser föreningens ledande enligt stadgar dvs Ordförande, kassör och sekreterare.
Beslutades enligt förslag Ordförande Lars Sandberg, Yvonne Johnson sekreterare och
Ingrid Gutemyr kassör. Protokoll upprättas för GMF Sverige i sedvanlig ordning.

§ 22 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden har föranmälts för behandling. Fråga togs upp om Bank id och behovet
ställföreträdare får bättre möjlighet att vara huvudman till hjälp som kräver identifikation med
Bank id. Frågan kan förmedlas vid kontakt med Bankförening och SKR vid kommande möten.
På förslag från styrelsen sänder RGMF 3000kr till UNCHR för hjälpinsatser i Ukraina i stället
för sedvanlig present vid stämman. Bifölls med varmt hjärta av alla.
§ 23 Årsstämmans avslutas
Mötesordförande avslutande stämman och tackade för engagemang, gott samarbete samt
önskade lycka till i vår viktiga verksamhet.
Ordförande Urban Stridfeldt tackade även han för ett väl genomfört årsmöte och hoppades
att vi snart möts i framtiden både personligt och digitalt för gemensam givande verksamhet.
Jönköping den 2 april 2022

……………………………………………….
Kerstin Fälldin
Stämmoordförande

………………………………………
Margareta Jonsson
Justerare
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……………………………………………
Ingrid Gutemyr
Stämmosekreterare

… ………………………………….
Ingegärd Eriksson
Justerare
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