Protokoll från styrelsemöte nr 17 (telefonmöte)
Tid: 9 december kl 18:30
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Bengt Martinsson, Kaj Johansson, Christer Larsson, Elisabeth Ebbesson,
Helen Lärka, Mats Andersson, Kerstin Bengtsson, Anita Lindstedt
Frånvarande: Sivert Eklundh

1. Öppnande
Ordf öppnar mötet
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
3. Föregående protokoll från möte nr 16
Föregående protokoll godkändes
4. Hemsida, synpunkter
Christer redogör för vad som hänt här
5. Ekonomi. Antal medlemmar. Vi har 134 medlemmar. Uppdaterad balans- och
resultaträkning gås igenom. Vi har totalt 71.435 kr på bankkonto och i kassa. 50
medlemmar har betalt för 2021 och 28 medlemmar har betalat försäkring för 2021
6. Försäkringar
56 medlemmar har försäkring. Avgiften för 2021 ligger kvar på 200 kr.
7. Temakvällen den 20 oktober. Protokoll finns utlagt på hemsidan. ÖFN har gått ut med
en web-utbildning för gode män. Dock saknas info från VGMF som punkt.
8. Bengt informerar om läget betr lokaler 2021. Pensionärernas hus, Christer.
Bengt har pratat med Monika Skagne och i det nya kommunhuset är det inte möjligt
för oss att ha möten. Fram till öppnandet av det nya kommunhuset har vi möten som
vanligt i det gamla. Bengt har även pratat med Sigvard Jacobson betr våra ökade
kostnader för lokaler och han tittar på detta med avseende på vårt stöd från
kommunen. Christer har kontaktat ordf för pensionärernas hus och diskuterat
huruvida vi kan ha våra möten där. Det verkar gå bra, kostnaden är 30 kr/tim och
man kan beställa dit fika.
9. Mötet med ÖFN den 27 oktober. Protokoll finns utlagt på hemsidan under
”Styrelsen”. Inga övriga frågor.
10. RGMF ordf konferens i Jönköping den 24 oktober, rapport Christer.

Christer redogör kort och hänvisar även till handlingar och protokoll som är upplagda
på hemsidan under fliken ”RGMF”. Utbildningsfrågor för gode män diskuterades och
RGMF lägger snart ut en web-kurs på hemsidan där man får intyg efter genomgången
utbildning (mindre avgift tas ut). Arvoden och överklaganden av arvoden togs upp.
Speciellt är detta aktuellt i Stockholm där ÖFN vill sänka arvodet för ”Sörja för
person” eftersom det har varit begränsade kontakter med hvudmännen under 2020.
RGMF ska ta fram en mall för överklaganden på hemsidan. Vissa distrikt tar alltid ut
timpenning när man ”Bevakar rätt”, eftersom detta inte ingår i arvodet.
Försäkringsfrågor diskuterades. Viktigt att behålla sin ansvarsförsäkring i tre år efter
avslutat uppdrag.
11. Förslag till person för valberedningen.
Bengt har pratat med Torwald Burman och han och Monica Jonasson sköter arbetet
på två personer.
12. Arvoden 2020 samt reseersättningar m.m.
Arvoden betalas ut för ordf och sekr. De som önskar reseersättningar m.m. skickar
detta till Bengt via mail eller post
13. Rapporter om mentorskap
CL: 1 tel; Elisabeth: 1 tel; Anita: 1 tel; Bengt: 5 tel;
14. Scheman för kommande möten
Det utsända förslaget betr styrelsemöten, temamöten och årsmöte godkändes
15. Övriga frågor
Café kvällarna i Växjö och Alvesta ställdes in pga Corona epidemin
Bengt aviserade sin avgång som ordf vid kommande årsmöte i mars
16. Avslutning
Ordf avslutar mötet

Vid protokollet
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Christer Larsson

Bengt Martinsson/ Ordf

