
                           
                                                                                                                   

 

 

      

Kurser     Hösten 2019   

 

Kostnadsfritt för medlemmar         Anmäl på gmf@gmfstockholm.se    
 

Datum 

 

Kl. Aktivitet Lokal Anmäl 

senast 

To 19 sept. 18-20 Grundkurs A. Kursen för dig som nybliven 

god man. Vi går igenom vad du behöver 

veta. 

Sysslomansgatan 26 

 

12 sept. 

On 25 sept. 18-20 Grundkurs B. En fortsättning på grundkurs 

A där vi tar upp olika spörsmål och hur man 

upprättar en korrekt årsräkning. 

Sysslomansgatan 26 

 

18 sept. 

Ti 1 okt 18-20 Temakväll, Traditionella huvudmän. En 

kväll då vi diskuterar allmänna delar ur våra 

uppdrag, svarar på frågor och delar med oss 

av tips och erfarenheter. 

Sysslomansgatan 26 

 

24 sept. 

Tor 3 okt 18-20 Alzheimerförbundet. Kommer och 

informerar oss om sjukdomen som många 

av våra huvudmän lider av och hur vi möter 

dessa individer i vårt uppdrag. 

Hantverkargatan 3D 26 sept. 

Ti 8 okt 18-20 Bouppteckning och arvskifte. En 

grundläggande del i juridiken kring dödsbo. 

Att bevaka rätt i dödsbo är en av de 

viktigaste delarna i vårt uppdrag. 

Sysslomansgatan 26 

 

1 okt 

Må 14 okt 18-20 Söka fonder. Hur gör man när inte 

pengarna räcker till? Här får vi tips på olika 

fonder man kan söka bidrag ifrån och vad 

man behöver tänkta på. 

Hantverkargatan 3D 7 okt 

Ti 15 okt 18-20 Försäkringskassan. Informerar bl.a. om 

merkostnadsersättning som ersätter tidigare 

handikappersättning, vilka regler som gäller 

mm. 

Hantverkargatan 3D 8 okt 

To 17 okt 18-20 Ensamkommande barn. En kväll för dig 

med detta uppdrag. Diskussion och 

erfarenhetsutbyte med kollegor som sitter i 

samma båt. 

Sysslomansgatan 26 

 

10 okt 

To 24 okt 18-20 Överförmyndaren informerar. Hur långt 

har digitaliseringsprocessen kommit, vad 

händer framöver, ”professionella gode män” 

blir det av osv. Intressant kväll med 

möjlighet att ställa allmänna frågor. 

Hantverkargatan 3D 17 okt 

Ti 29 okt  18-20 Förvalta huvudmannens kapital. 
Kapitalrådgivaren från Nordnet informerar 

om olika former av kapitalplaceringar. 

Hantverkargatan 3D 22 okt 

 Må 4 nov 18-20 Temakväll för anhöriga god man. Ett 

möte med kollegor som är god man för nära 

anhörig. Erfarenhetsutbyte och 

problemlösningar som andra kan ta del av. 

Sysslomansgatan 26 

 

Må 28 okt 

Anmäl förhinder till gmf@gmfstockholm.se eftersom vi ofta har intresserade på kö! 
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