GMFK, God Mans- och Förvaltarföreningen i Kungsbacka med omnejd

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019
Styrelsen för GMFK, God Mans- och Förvaltarföreningen i Kungsbacka med
omnejd, får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2019
Styrelsen har haft följande sammansättning
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Föreningen hade årsmöte den 18 mars 2019.
Till årsmötet hade vi inbjudit Annika Sydberger Norrman f.d. informatör på
Kronofogdemyndigheten. Annika pratade om ”Vad händer om du inte betalar”
samt lämnade ut användbart informationsmaterial till medlemmarna.
Styrelsen har haft sju protokollförda styrelsesammanträden samt haft dialog
via telefon och e-post.
Föreningen har även startat upp öppna cafémöten för sina medlemmar.
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Föreningen har under året inbjudit till medlemsmöten;
8 okt.
Bemöta personer med psykiska störningar. Emely Nyqvist delade
med sig av sin kunskap. Många frågor blev besvarade
2 dec.
LSS och IFO. Elin Ekelöf från IFO pratade om vad vi ställföreträdare
kan få hjälp med och hur hennes organisation arbetar.
Willy Engebrethsen från FUB berättade om dokumentation och hur
vi skall överklaga beslut. Även här kom många frågor.
4 feb.
Redovisningskväll. Det visar sig att föreningen verkligen behövs för
att överförmyndaren skall få så kompletta redovisningar som
möjligt.
Föreningens mentorer, Kerstin Tegnér, Sven Rahm och Leif Gullvert har varit
aktiva i föreningsarbetet och har hjälpt medlemmarna med råd och stöd.
Föreningen har två slutna Facebookgrupper.
En för traditionella Godemans uppdrag och en för ensamkommande barn.
Föreningen får fortsätta att ha sina möten i ABF-huset om det finns lediga
lokaler.
Föreningen har regelbunden kontakt med Godmansföreningarna i Göteborg,
Sjuhärad och Bohuslän.
Föreningen träffar Överförmyndare i Samverkan två gånger om året.
Föreningen är medlem i RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare, och är
representerad av två medlemmar i deras styrelse.
Föreningen samarbetar med FUB i Kungsbacka.
Föreningen samarbetar med Anhörigföreningen i Kungsbacka.
Föreningen har samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan i Kungsbacka.
Föreningen skickar nyhetsbrev till medlemmarna och i medlemsavgiften ingår
en olycksfallsförsäkring. Föreningens medlemmar erbjuds även att teckna en
användbar ansvarsförsäkring
Föreningen har en hemsida med aktuell information: www.gmfk.nu
Föreningen hade 2019, 71 medlemmar.
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Godmans- och Förvaltarförenigen i Kungsbacka med omnejd.
Kungsbacka 17 mars 2020
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