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Ärende Styrelsesammanträde för Norrköpings Godman- och förvaltarförening 

 

Tid  2019-05-23 klockan 17.30 

 

Plats  Norrköpings Stadsbibliotek 

 

Deltagare Susanne Bäckman 

  Maarit Pajala 

  Mikael Lindman 

  Anders Falk 

  Peter Linnemarin 

  Tatiana Andersson 

 

 

1.  MÖTETS ÖPPNANDE 

  Mötet öppnades av Susanne 

 

 

2.  EKONOMIN / MEDLEMMAR 

  Föreningens banksaldo är 23975 kronor 

  Antalet betalda medlemmar i föreningen är 84 

   

 

3.   KONTAKTDETALJER TILL STYRELSEMEDLEMMARNA 

 

  Susanne Bäckman Ordförande  070-1565305 susann523@hotmail.com 

  Mikael Lindman  Viceordförande 070-2308262 mikael.lindman@hotmail.com 

  Tatiana Andersson Kassör    072-9294997 tanyacaragot@gmail.com 

  Peter Linnemarin  Sekreterare  072-4329529 peter.linnemarin@yahoo.com 

  Maarit Pajala  Ledamot   073-2431285 pajalamaarit@gmail.com  

  Anders Falk  Ersättare   070-5970860 andersfalk23@gmail.com 

  Ulrica Forss  Ersättare   070-9815082 ulrica.forss65@gmail.com 

 

  Föreningens mejladress är   info@norrkopingsgodman.se 

 

 

4.   MEDDELANDEN 

  Styrelseförteckning för föreningen gjordes och ska skickas till Riksförbundet  

  frivilliga samhällsarbetare rfs.se 

  Föreningen omfattar följande kommuner: Norrköping, Söderköping, Finspång 

 

  Möte med överförmyndarenheten ska anordnas så snart som möjligt, Susanne 

  tog uppgiften 
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5.   ÖVRIGT 

  Enligt föreningens stadgar får till medlem antas gode män och förvaltare 

  som är bosatta inom Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks 

  kommuner 

 

  Mikael återtog uppgiften att kontakta Annika och ansvara för föreningens  

  webbsida 

  Mikael påpekade att på nuvarande hemsida så följer föreningen inte GDPR 

  regler och instruktioner. 

 

 

  Peter föreslog att föreningen skulle göra ett visitkort med 2019  

  styrelsemedlemmars kontaktdetaljer och att överförmyndarenheten skulle ge 

  ett visitkort åt varje godman eller förvaltare, totalt cirka 825 

 

  Susanne skulle kontakta överförmyndarenheten, om föreningen kan få  

  kontaktdetaljer med mejladresser till cirka 825 godman eller förvaltare som 

  överförmyndarenheten förvaltar.  

 

  Om överförmyndarenheten inte kan ge ut kontaktdetaljer med mejladresser, då  

  önskar föreningen att överförmyndarenheten mejlar föreningen samt  

  styrelsemedlemmarnas kontaktdetaljer till de cirka 825 godman och förvaltare  

  som överförmyndarenheten förvaltar 

 

 

  Det framfördes tankar; hur få flera medlemmar till föreningen 

  - hålla dialogmöten, med tips och råd 

  - föreningen har under åren annonserat ett par gånger i lokala tidningar, främst  

  inför årsmötet 

  - införa Rollkolls informationsmaterial från RFS hemsida till föreningens hemsida 

   - Rollkoll_aktors-uppdaterad-2018 

   - Rollkoll-Huvudman-webb 

  - ta kontakt med Länsstyrelsen för att tillsammans ha ett möte var medlemmar 

  i förväg ställer frågor där man önskar praktiska svar och råd hur genomföra rollen 

  som godman eller förvaltare. Frågor som till exempel 

   - service konton 

   - var dra gränsen som godman eller förvaltare och frivillig samhällsarbetare  

   

 

  Medlemsregistret – vem som ska föra medlemsregistret under 2019 

 

 

  Elisabeth Wissting, styrelsemedlem sedan många år tillbaka och styrelsemedlem  

  under 2018, avtackades med blommor för den stora tjänst Elisabeth gjort för  

  föreningen under årens lopp. Tack Elisabeth, även från styrelsen 2019! 

 



      PROTOKOLL 

 
 

 
3 

6.   PLANERADE MÖTEN PÅ HÖSTEN 2019 

 

  1. möte om spelberoende 

 

  Tillsammans med Länsstyrelsen och  

  GMF Linköping samt Ricard Sandell som ordförande 

 

  2. möte på hösten 

 

  Tillsammans med Frivilligcentralen samt Lisa Larnemark Schutzberg  

  som frivilligsamordnare 

 

  3. dialogmöte med medlemmar 

 

 

7.   NÄSTA STYRELSEMÖTE  

 

  Nästa styrelsemöte är torsdagen 2019-06-27 klockan 18.00 på Rosen 

  Elisabeth bokar rum för mötet 

 

8.  VAL AV JUSTERINGSPERSON 

 

  Mikael valdes till justeringsperson 

 

9.  AVSLUTNING 

 

  Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse 

 

  Vid protokollet   Justeras 

 

 

 

  Peter Linnemarin   Mikael Lindman 


