
                           
                                                                                                                   

 

Medlemsbrev juni 2016 

 

Hej alla ställföreträdare! 

 

Sommarlovet rycker allt närmare för de flesta förutom oss ställföreträdare som måste fungera för våra 

huvudmän oavsett almanackans dagar.  

 

Vårterminen har fortgått med en stor aktivitet i GMF med kurser, utbildningar, erfarenhetsutbyte, 

rådgivning, nätverksgrupper mm.  

 

Föreningen som lär vara landets största godemansförening har alltid något på gång för nya såväl som erfarna 

ställföreträdare. Det är upp till varje medlem att ta del av föreningens utbud allt efter tid och intresse.  

 

I samband med årsmötet utökade vi styrelsen med en person öronmärkt att förstärka området 

ensamkommande flyktingbarn. Vi har därmed två styrelsemedlemmar som uteslutande arbetar med stöd och 

utbildning för denna snabbt växande grupp medlemmar.  

 

På senare år har villkoren för att verka som god man och förvaltare förändrats radikalt. Det ställs allt högre 

krav från samhället på oss. Banker, socialtjänster, kommuner och andra aktörer drar ner och snålar in för att 

maximera vinster och besparingar. Allt mer ideell tid förväntas av oss ställföreträdare. I bästa fall täcker det 

arvode som utbetalas med något års eftersläpning ersättning för arbetsinsatsen och tiden.  

Frågan är hur länge detta uråldriga svenska system kan fortgå utan ett rejält omtag från de styrande.  

Utredningar produceras och skickas ut på remiss för att sedan långsamt förbigås med tystnad.  

Den medmänskliga och uppoffrande personliga insatsen för dem som har behov av hjälp räknar man med 

skall fortgå och vara en stor del i den ekonomiska kalkylen för samhället.     

 

Styrelsen förvaltar den tradition som föreningen har att värna om medlemsnyttan. För att driva kurslokal och 

hyra externa lokaler samt genomföra aktiviteter så krävs det pengar. Stockholms stad som var medgrundare 

till GMF på 80-talet gör fortfarande en viktig insats och stöttar oss med bidrag. Våra medlemmar har 

huvudmän som bor i många andra av länets kommuner även om de som bor i Stockholms stad utgör 

majoriteten i GMF. Vi testade innan årsskiftet intresset hos länets kommuner genom att be om ett 

symboliskt verksamhetsbidrag. Ca 25 kommuner fick möjligheten att vara med och bidra till sina 

ställföreträdares utbildning och till fördjupat samarbete med föreningen.  

Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna visade intresse med ett bidrag. Danderyd och Sundbyberg kom 

med snabba avslag. Bekymmersamt är att alla resterande kommuner i Stockholms län inte ens har funnit 

mödan värt att besvara vår invit till samarbete och fortbildning.  

 

Vi har på prov det senaste året förstärkt ekonomin med att erbjuda företagare annonsplats på vår hemsida.  

 

GMF är den största föreningen i landet för gode män och förvaltare. Media har upptäckt och kontaktar oss 

ofta när missförhållanden avslöjas i kommuner och bland de ställföreträdare i landet som missbrukat sitt 

förtroende. Dessa missförhållanden som ofta får stor publicitet ger en felaktig bild av att gode män ofta är 

elaka gode män. Ställföreträdarnas vardag och villkor saknar tyvärr nyhetsvärde.  

 

Nu tar vi i styrelsen en sommarpaus men arbetet med höstschemat pågår och har ni tips på aktiviteter så sänd 

gärna ett mail (gmf@gmfstockholm.se). Följ även hemsidan (www.gmfstockholm.se) som uppdateras 

regelbundet. 

 

 

Trevlig sommar önskar styrelsen! 

 

 

Clarence Örhammar ordf.  

  


