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Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten. Utöver det har styrelsen haft tät 

kontakt via mail och telefon. 

Medlemmar: Förbundet hade vid årets slut 20 medlemsföreningar. Under året har 9 besök 

gjorts hos olika föreningar och grupper som vill starta en förening. 

Årsmötet hölls den30/3-1/4 ombord på MS Galaxy. 13 föreningar deltog. Den viktigaste frå-

gan från föreningarna gällde försäkringen. Styrelsen har därför gjort stora ansträngningar för 

att lösa frågan. 

Höstmöte hölls i Nässjö den 11/10 med drygt sextio deltagare. Försäkringsfrågan diskutera-

des och styrelsen redogjorde för de remissvar som lämnats. FSÖ:s ordförande Claes Gillberg 

medverkade och redogjorde för FSÖ:s syn på olika frågor. De deltagande medlemmarna me-

nade att höstmöte borde anordnas fler gånger. 

Försäkring Olika lösningar har diskuterats på alla styrelsemöten och tagits upp med flera 

olika försäkringsgivare. Under året har styrelsen inte hittat någon tillfredsställande lösning. 

Arbetet kommer därför att fortsätta. 

Enkät har skickats ut till riksdagspartierna före valet med frågor om hur partierna ser på 

godmans- och förvaltarverksamheten. Alla partier utom (S) och (MP) svarade och alla var 

mycket positiva till verksamheten och det arbete vi gör. 
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Remisser Förbundet har under året besvarat ett antal remisser från regering och departe-

ment; frågor om framtidsfullmakter, återbetalning av studiemedel, äldreboenden, och be-

skattning av pensionärer. Från Bankföreningen har vi besvarat en remiss om hur våra ären-

den ska behandlas i bankerna. Vårt samarbete Med Bankföreningen har nu resulterat i att en 

broschyr och några faktablad angående "Bankfrågor för ställföreträdare för barn och vuxna" 

finns på alla Sveriges bankkontor. 

Information och media: Under året har media vid ett flertal tillfällen vänt sig till represen-

tanter för förbundet för att  vår syn på aktuella frågor. 

Förbundet har börjat bygga  en ny hemsida för att informera medlemmar och andra på ett 

bättre och snabbare sätt. 

 

Som helhet har året inneburit mycket verksamhet, som vi tror har varit till nytta och glädje 

för våra medlemmar och andra. Året har som helhet inneburit varierande verksamhet med 

inriktning på maximal nytta för medlemmar och andra intressenter. 

Vi vill också framföra ett stort tack till dem som hjälpt, stöttat och inspirerat oss till att för-

bättra vår verksamhet. 

 

Stockholm den 3 februari 2015 
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