VÄLKOMMEN
SOM MEDLEM I FÖRENINGEN FÖR
FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE I
OSKARSHAMN, MÖNSTERÅS, HÖGSBY OCH
HULTSFRED

Vem får bli medlem?
För att få vara medlem i föreningen krävs att man har ett lagreglerat
frivilliguppdrag - tex god man eller förvaltare eller särskilt förordnad
vårdnadshavare, lekmannaövervakare, kontaktperson, kontakt- eller stödfamilj i
Oskarshamn, Mönsterås, Högsby eller Hultsfreds kommuner. Styrelsen avgör
medlemskap. För att antas som medlem skall en årlig medlemsavgift erläggas.
Medlemsavgiften fastställes på årsmötet dit alla medlemmar är välkomna.

Varför skall man vara medlem?
Föreningen är medlemmar i Riksförbundet Frivilliga Samhälsarbetare (RFS) och
alla dess medlemmar har en Olycksfalls- och krisförsäkring tecknad av RFS.
Genom RFS har vi som medlemmar tecknat en Ansvarsförsäkring som täcker
“skada den försäkrade orsakat genom handling i sitt uppdrag som God man
och förvaltare”. För Rättsskydd är försäkringsbeloppet 200.000 kr med en
självrisk på 20% av skadekostnaden - lägst 8000 kr. För Förmögenhetsskada
är försäkringsbeloppet 1 miljon kr och självrisken 2000 kr.

Hur går man tillväga?
För att bli medlem i föreningen fyller du i ditt namn och fullständig adress
på ett inbetalningskort och betalar in den aktuella medlemsavgiften till
bankgironummer 5649-7589 Frivilliga Samhällsarbetare i Oskarshamn, Mönsterås,
Högsby och Hultsfred
Frivilliga Samhällsarbetare i Oskarshamn, Mönsterås, Högsby och Hultsfred
℅ Marianne Oskarsson, Rönnvägen 5 J, 577 33 Hultsfred.

Vad gör föreningen?
Styrelsen arbetar med information oftast i form av tema-kvällar med inbjudna
gäster. Vi tar emot förslag på frågor, teman och aktiviteter som medlemmarna
vill att styrelsen ska arbeta med. Vi vill veta vad medlemmarna tycker är svårt i
uppdraget som företrädare för sin huvudman och uppskattar att medlemmarna
kommer med synpunkter
Genom medlemskapet i RFS kan vi vända oss till dem på mailadress
info@rfs.se – uppge ”till volontärsjurist”.
Har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen!

Välkommen som medlem!

Styrelsen består av;
Marianne Oskarsson, sekreterare, 073-066 16 27
Birgitta Nilsson, kassör 0491-700 20, 073-638 00 20
Gugge Schön, 0491-21 003, 073-072 22 88
Leena Karlsson, 073-915 44 13
Ingrid Sjöberg, 0495-308 61, 070-361 10 86
Annette Rudebäck, 0499-210 96, 070-592 10 96
Lars-Bertil Karlén,
Bertil Axelsson, 0491-776 64, 070-327 76 64, suppleant

marianneoskarsson@telia.com
birgitta.nilsson45@icloud.com
gugge@hogsby.net
leena.koltsson@oskarshamn.se
alfahonan56@hotmail.com
annette.rudebeck.ar@gmail.com
lbkarlen@telia.com
axelsson.bertil@gmail.com

