FÖRENINGEN FÖR
GODE MÄN OCH FÖRVALTARE
I GÖTEBORGSREGIONEN
Verksamhetsberättelse för året 1/1 – 31/12 2020
Verksamhet
Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöte under verksamhetsperioden. Vi har
genomfört 3 medlemsmöte varav ett årsmöte.
Det första mötet i januari besöktes vi av handläggare och av förvaltningsjuristen från
Överförmyndaren som gick igenom aktuella frågor inför årsredovisningarna.
I februari träffade vi medlemmar på Kias som fick hjälp med redovisningar vid två tillfällen.
Det sista medlemsmötet i oktober besöktes vi av juristen från LaSSe brukarstöd och även av
Förvaltningschef Gunnar Johnsson. Mycket bra information från båda och vi har skapat
samarbete med LaSSe brukarstöd.
Vi har haft kontinuerliga möten med Överförmyndaren i Göteborg och Överförmyndare i
Samverkan (Mölndal, Härryda, Partille, Öckerö och Kungsbacka) där vi diskuterat uppkomna
frågor från medlemmar och även informerats om förändringar på förvaltningen. De senare
sker i samverkan med God Mans föreningen i Kungsbacka. Dessa möten har numera skett via
mail eller telefonsamtal p.g.a.pandemin.
Styrelsen har infört ansvarsområden för att kunna hantera olika frågeställningar som kommit
från medlemmar. Det kommer många e-mail och telefonsamtal till ordföranden som kan tack
vare detta system ge den bästa hjälp genom att hänvisa till berörd ”expert”.
Anders Gabre har en gedigen bakgrund av försäkringar och hanterar dessa frågor.
Detta har mottagits positivt både från styrelsen och medlemmar
F G F är medlemmar i Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare. I styrelsen har vi
representation genom Anders Gabre som ledamot..
Vi har informerat om vår förening vid utbildningar för nya Gode Män genom samarbete med
Överförmyndaren både i Göteborg och kranskommunerna. Detta har skett via vår folder då vi
inte kunnat medverka fysiskt vid utbildningstillfällena.
Vi har erhållit ekonomiska bidrag från dessa kommuner för vår verksamhet som vi är
tacksamma för.
Vi har en hemsida som ständigt uppdateras med nyheter från Överförmyndaren och andra
aktuella informatörer. Vi har även annonser som hjälp för medlemmarna på sidan.

Verksamhetsplan
I skrivande stund är det omöjligt att kunna förespå vad som kommer att hända detta år på
grund av rådande situation. Vi hoppas att kunna återuppta arbetet som vanligt och hålla
årsmöte den 20 maj. När vi får klartecken från myndigheterna så planeras följande:
Det kommande verksamhetsåret kommer arbetet att fortgå med information om och runt vår
förening. Detta genom medverkan vid utbildningar och medverkan vid andra kommuners
möte där Överförmyndaren bjuder in.
Tre medlemsmöten varav ett årsmöte.
Fortsatta möten och gott samarbete med Överförmyndarna.

Slutord
Styrelsen vill rikta ett stort tack till dem som under året bidragit till att underlätta för vår
förening att bedriva en verksamhet, som gör vardagen bättre för våra medlemmar och för alla
våra huvudmän.
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