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Protokoll fört vid årsstämma 24 mars 2018  
för Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF) 

 
Närvarande: ombud för medlemsföreningar i Bohuslän, Gnesta/Trosa, Göteborg, Järfälla/Upplands Bro,  
  Kalmar, Linköping, Sjuhärad,  Solna,Södertörn, Växjö och Umeå 
  
§ 1 Årsstämman öppnas 
 Förbundsordförande hälsade välkommen till 2018 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 deltagarlistan. Se bifogad lista. 

§ 4  Val av ordförande och sekreterare för årsstämman 
 Till ordförande valdes Södertörns ordförande Göran Rosenblad och till sekreterare. 
  Ingrid Gutemyr, vice ordförande från Solna 

§ 5  Val av två protokolljusterare/rösträknare 
 Till justerare tillika rösträknare valdes Marita Lind och Stefan Goldman från Solna. 

§ 6  Fastställande av dagordningen för årsstämman 
 Framlades från Solna yrkande på bordläggning av punkt 10 Stadgeändring alternativ  
 framflyttning till punkt 20, den kommande verksamhetsplanen, budget och andra förslag från 
 styrelsen. Samma yrkande gällande punkt 11 på föredragningslistan. 

 Beslutades alternativet att punkterna 10 och 11 behandlas under punkt 20 på föredragningslistan. 

 Den föreslagna dagordningen godkändes efter ändring 

§ 7  Behandling av riksförbundets verksamhets- och ekonomiska berättelse 
 Tove Otterberg redovisade genomförd verksamhet för det gångna året. Härvid konstaterade hon att  
 det varit ett händelserikt år bl a präglat av osäkerhet rörande RGMF ansvarsförsäkring. Villkor enligt  
 tecknat avtal med Gensidige har ej kunnat uppfyllas varför ny alternativ lösning har tagits fram med  
 Ålands Försäkring som ansvarig. Nya avtalet uppfyller i huvudsak tidigare krav samt innebär en 
 begränsat förändrad premie vilket bedöms ge en fortsatt bra försäkringstrygghet för våra medlemmar. 

 Lena Deras redogjorde för den ekonomiska berättelsen. 
 Informerade att på grund av tekniska problem i bokföringsprogrammet är balansräkningen svårtolkad.  
 Efter förslag från förbundsrevisorn fastställdes båda berättelserna och lades tillhandlingarna. 

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

§ 9  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman beviljade förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

§ 10  Antalet styrelsemedlemmar 
 Ingrid Gutemyr föredrog valberedningens antal ledamöter 7 plus ordförande. 
 Stämman godtog förslaget. 

§ 11 Val av förbundsordförande för ett år 
 Till ordförande för ett år valdes Ricard Sandell Linköping 

§ 14  Val av halva antalet förbundsledamöter för två år 
 Till styrelsen för två år (2020) valdes: Lars Erik Järling, omval; Stig Andersson Kungsbacka, nyval;  
 Anne-Charlotte Rosenqvist Edqvist, Sjuhärad, nyval och Anders Gabre Mölnlycke, nyval 

 Till styrelsen för ett år (2019) valdes: Maj -Britt Hansson Sjuhärad, ett år kvar; 
 Yvonne Johnson Kalmar, fyllnadsval; och Ingrid Gutemyr Solna, fyllnadsval 

§ 15  Val av två revisorer för två år vardera 
 Stig Johansson Solna, omval, Krister Ekman Vetlanda, ett år kvar 

§ 16  Val av två revisorsersättare för ett år vardera 
 Kersti Ekblom Grönwall Stockholm, omval; Krister Holgersson, nyval 
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§ 17 Val av tre ledamöter till valberedningen för ett år vardera: 
Marita Lind Solna (sammankallande); Lena Deras Bohuslän och Lena Andersson Göteborg 

§ 18  Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 
 Förslag från förbundsstyrelsen på 50 kr/medlem. Efter diskussion fastställde styrelsen sitt förslag om 
 ett bibehållande av nuvarande avgift d.v.s. 50:-/år. Stämman biföll styrelsens förslag. 

 Linköping anförde att oklar tidpunkt för när höjning skall gälla och meddelade att de  
 reserverar sig mot beslut 

 Resereservation punkt 18 

 Linköping reserverar sig i frågan angående från när höjningen till 50:- skall gälla. RGMF 
 har att förklara detta för GMF LKPG innan de betalar dessa 50:- läs höjning med 25:-. 

§ 19  Den kommande verksamhetsplanen, budget och andra förslag från styrelsen 
 Verksamhetsplanen: Tove redogjorde för och beskrev det arbete som dels påbörjats 
 och som finns framför i tiden avseende kommande verksamhet.  
 Beslutades att planen skall ligga till grund för kommande verksamhet inom förbundsstyrelsen. 

 Budget för verksamhetsåret 2018 redovisades. Stämman godkände budgeten. 

 Policydokument för RGMF: inga synpunkter har inkommit på utskickat förslag. 

 Stämman ändrade punkt 3 till - Riksförbundet skall i sin verksamhet stödja medlemsföreningarna 
 föreningarna samt medverka till att nya föreningar bildas. 

 Ändring även i punkt 5  - Riksförbundet skall vara remissinstans åt lagstiftare, myndigheter och  
 övriga…… 

 Policyn antogs därmed av stämman. 

§ 20  Motioner från medlemmarna samt stadgeändring från punkt 10 
 Stadgar: Styrelsens förslag till ändrade stadgar väckte så pass många frågor att någon punktvis 
 genomgång av dessa med beslut om fastställande ej bedömdes kunna ske med framgång. 
 Motioner från GMF Solna § 4 och GMF Södertörn § 10 om stadgeändring i gällande stadgar 
 om medlemskap i förbundet behandlades varvid styrelsen yrkade avslag på motionerna och 
 röstning genomfördes. Resultat att 2/3 dels majoritet för stadgeändring ej uppnåddes. 

 Motion från GMF Solna §6, om röstningsfördelning vid stämma behandlades. 

 Styrelsen hade behandlat motionen och yrkade avslag. Röstning utföll med resultat att 2/3 dels  
 majoritet för stadgeändring ej uppnåddes. 

 Motion från GMF Umeå om att RGMF som förbund måste utveckla sitt arbete mot de som är 
 lagstiftare och kommunernas överförmyndare behandlades. Motionen bifölls av stämman. 

§ 21  Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden har anmälts för behandling 

§ 22  Årsstämmans avslutas 
 Stämman avslutades och föregående styrelseledamöter avtackades.  
 Avgående ordförande önskade nya styrelsen lycka till. 

 

Solna den 24 mars 2018 

 

…………………………………………………. ………………………………………………… 

Göran Rosenblad, Stämmoordförande Ingrid Gutemyr, Stämmosekreterare 
  
 

…………………………………………………. …………………………………………………. 

Marita Lind, Justerare Stefan Goldman, Justerare 


