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ÅRSMÖTE MED LINKÖPINGS GOD MAN OCH FÖRVALTARFÖRENING 
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Dagordning för årsmötet 29.3.2017 
 

1 . Årsmötet öppnas 

2 . Beslut om årsmötet är behörigen utlyst 

3 . Val av ordförande för årsmötet 

4 . Val av sekreterare för årsmötet 

5 . Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 

6 . Fastställande av dagordningen 

7 . Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiberättelser 

8 . Behandling av revisorernas berättelse 

9 . Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Förslag från styrelsen 

11. Val av föreningsordförande för ett år 

12. Val av två styrelseledamöter för två år vardera 

13. Val av en suppleant för två år 

14. Val av två revisorer för ett år vardera. En sammankallande 

15. Val av en revisorssuppleant för ett år 

16. Val av tre valberedare för ett år vardera. En sammankallande 

17. Verksamhetsplanen för kommande kalenderår 

18. Budgeten och årsavgiften för kommande räkenskapsår 

19. Motioner från medlemmarna 

20. Övriga frågor 

21. Årsmötet avslutas 
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Styrelsemöten 
Föreningen har haft 7 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Mötena har 
varit förlagda till Jobbtorgets lokaler på Nygatan 19 i Linköping. 
Medlemmar 
Föreningen har under tidigare år administrerat ett nätverk för ställföreträdare med uppdrag 
för ensamkommande barn. Under året har nätverket formellt inordnats som en del av 
föreningens verksamhet. Det har i sin tur inneburit, att fortsatt deltagande i nätverkets 
verksamhet förutsätter medlemskap i föreningen. 
Totala antalet medlemmar vid årets slut uppgick till 222 personer, varav 66 personer var 
ställföreträdare med uppdrag för ensamkommande barn. Det är en ökning med 17 % av 
totalen jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. 
Lunchmöten mm 
Föreningen har arrangerat lunchmöten sista torsdagen i månaden på restaurang Lagerbladet 
i Linköping. Uppehåll har skett under månaderna juni, juli, augusti och december. 
Sammankomsten är en kombination av en gemensam lunch och ett intressant föredrag. 
Under året har ämnena haft en god spridning men ändå inom områden för våra uppdrag 
som ställföreträdare. Bland föredragshållarna kan nämnas företrädare för Region 
Östergötland, Linköpings kommun, Swedbank och Bertil Wahlbom Juridik AB. 
Föreningen har även haft 3 medlemsmöten. Ett med inriktning på allmänna frågor runt våra 
uppdrag, medan de andra haft en särskild inriktning mot uppdrag som ställföreträdare för 
ensamkommande barn.  Frågorna har haft hög aktualitet, särskilt för nytillträdda 
ställföreträdare. Samtidigt så har antalet ensamkommande barn som kommit till kommunen 
minskat markant under året. 
Andra aktiviteter 
Föreningen deltar regelbundet i överläggningar med representanter för 
överförmyndarnämnden och överförmyndarenheten. Överläggningarna berör huvudsakligen 
övergripande frågor. Överläggningarna ger möjlighet till påverkan samtidigt som föreningen 
endast har en konsultativ roll. 
Kontakterna och aktiviteterna bland andra samarbetspartners har varit låg. Den enda 
kontakten har varit med projektet den Idéburna sektorn. 
Ett initiativ från Norrköpings God Man och Förvaltarförening resulterade i ett gemensamt 
möte i Linköping. Mötet syftade till att diskutera gemensamma frågor och 
ställningstaganden. Mötet utmynnade bland annat i en gemensam förklaring om ett fortsatt 
erfarenhetsutbyte. Under året har föreningen även fått en förfrågan från Motala God Man 
och Förvaltarförening om en motsvarande träff. Föreningen ser positivt på ett länsvist 
samarbete, vilket bidrar till en breddning av synpunkter och erfarenheter.  
Riksförbundet Gode Män och Förvaltare anordnade ett sk regionmöte i Mjölby.  Linköping 
God Man och Förvaltarförening representerade med 3 personer. I övrigt deltog 
representanter från Motala God Man och Förvaltarförening. Riksförbundet presenterade ett 
antal framtidsfrågor, där bl.a. medlemsrekryteringen och kontakter med beslutsfattare intog 
centrala platser. 
Diverse bidrag 
Föreningen har erhållet verksamhetsbidrag från Omsorgsnämnden och 
Överförmyndarnämnden. Bidragen är viktiga förutsättningar för den löpande verksamheten 
och den administrativa kvalitén. 
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Summering 
Föreningen har haft ett blandat utbud av olika arrangemang med inriktning på  frågor inom 
ställföreträdarområdet. Vi kan då summera en förhållandevis god uppslutning kring 
aktiviteterna. Men samtidigt finns det en potential att utveckla när det gäller 
deltagarfrekvensen.  En bred medlemsbas och ett engagemang för föreningen är 
framgångsfaktorer för en god föreningsverksamhet. Styrelsen vill därför passa på att tacka 
Dig för den uppmärksamhet Du ägnat föreningens olika arrangemang. 
Övergripande verksamhetsplan för 2017 
Flera etablerade arrangemang kommer att kvarstå under kommande år såsom de 
uppskattade godmansluncherna. Vi planerar även för några medlemsmöten. Antalet är inte 
bestämt, utan får bl.a. styras av vad som sker inom ställföreträdarområdet. Nedgången i 
antal ensamkommande barn kommer sannolikt att fortsätta, vilket i sig kan komma att 
påverka verksamhetsinriktningen. Vi kommer att gå vidare med våra samarbeten med såväl 
överförmyndarnämnden som överförmyndarenheten. Vi kommer även att arbeta vidare 
med att etablera någon form av länsvis samarbete med närliggande godmansföreningar. 
Men grundbulten i föreningens verksamhet är ändå vad Du som medlem menar är viktigt att 
arbeta med. Styrelsen är därför angelägen om att få ta del av Dina synpunkter och 
funderingar kring verksamheten. Vi ser därför fram emot Dina tankar om verksamheten och 
att möta Dig i samband med de olika arrangemangen. 
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LINKÖPING GOD MAN OCH FÖRVALTARFÖRENING 
Resultaträkning 2016-01-01-2016-12-31 och   
balansräkning 2016-12-31 

 
Ingående balans (behållning vid årets början) 
 
Kassa 3 150,00 
Plusgiro 3 558,81 
Bankkonto Swedbank 178,84 
Bankkonto Nordea 31 275,09 
Summa 40 162,74 
 
Inkomster 
Medlemsavgifter 26 075,00 
Erhållna bidrag ÖFN 15 000,00 
Föreningsbidrag 10 000,00 
Summa 51 075,00 
 
Utgifter 
Trycksaker, porto, utskick, kontorsmaterial 9 680,60 
Möten, blommor, gåvor 13 561,00 
Medl.avgift till RF 4 750,00 
Administrativa kostnader Kooptima 8 753,00 
Bilersättning, resekostnader 4 757,10 
Avg. bank, pg 1 103,00 
Summa 42 604,70 
 
Utgående balans (behållning vid årets slut) 
Kassa 3 150,00 
Plusgiro 16 534,81 
Bankkonto Swedbank 2 673,14 
Bankkonto Nordea 26 275,09 
Summa 48 633,04 
 
Årets resultat 8 470,30 
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Motion till årsmötet i mars 2017 
 
Inom föreningen finns idag ett nätverk för gode män till ensamkommande barn. 
Nätverket har idag egna möten/utbildningar för medlemmar som vid sitt första förordnade 
var god man till ensamkommande barn. 
Antalet ensamkommande barn har drastiskt minskat senaste halvåret och så även antalet 
gode män med enbart ett sådant uppdrag. 
Min motion går ut på att nätverket ska upphöra och frågorna som är speciella för 
ensamkommande barn ska var en del av föreningens ordinarie mötesverksamhet ditt alla 
medlemmar blir inbjudna. 
 
 
 
Linköping 2017-01-31 
 
Olle Dahlqvist 
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