
Kurser & föreläsningar våren 2020 t.o.m. 31/3.

Program för resterande vårtermin kommer inom kort

Tid och plats Aktivitet Anmälan

senast

Tisdag 4 feb Hjälpkväll med årsräkningen 28-jan

Kl 18.00 För dig som har svårt att få ihop årsräkningen 

Sysslomansgatan 26 eller inte vet hur man gör.

Torsdag 6 feb Temakväll för dig med traditionella uppdrag 30-jan

Kl 18.00 Vi träffas och diskuterar allmänna frågor och utbyter 

Sysslomansgatan 26 erfarenheter som berör vårt uppdrag som god man.

Tisdag 11 feb Grundkurs A 04-feb

Kl 18.00 För dig som nyligen fått uppdrag som god man. 

Sysslomansgatan 26 Vi går igenom vad du behöver veta för att komma igång 

Torsdag 13 feb Hjälpkväll 2, med årsräkningen 06-feb

Kl 18.00 För dig som inte kunde eller fick plats på den

Sysslomansgatan 26 första hjälpkvällen, den i början av månaden.

Torsdag 20 feb Grundkurs B 13-feb

Kl 18.00 En fortsättning på grundkurs A. 

Sysslomansgatan 26 Här tar vi upp olika spörsmål och går även igenom 

hur en korrekt årsräkning görs.

Tisdag 25 feb Bokföring i datorn 18-feb

Kl 18.00 Ett omtyckt inslag i vårt program, där vi går igenom

Sysslomansgatan 26 hur man bokför vår verksamhet i det populära 

bokföringsprogrammat ”God man redovisning”.

Måndag 2 mars Temakväll: Anhörig god man 24-feb

Kl 18.00 Ett tillfälle att träffa andra gode män med uppdrag för

Sysslomansgatan 26 sina föräldrar, syskon eller egna barn. Vi diskuterar och

 utbyter erfarenheter som god man till nära anhörig. 

Tisdag 3 mars Polisen informerar 25-feb

Kl 18.00 Ett nytt grepp i vår verksamhet, där vi bjudit in polisen 

Fältöversten, som informerar om bankbedrägerier, databedrägerier 

Föreningsrådets lokaler och andra brott mot allmänheten, och hur vi skyddar 

Valhallavägen 148 oss mot detta.

Onsdag 11 mars Grundkurs A 04-feb

Kl 18.00 Här ges möjlighet för dom som inte fick plats eller hade

Sysslomansgatan 26 möjlighet att deltaga vid första kursen den 11 februari. 

Det är samma kurs nu som då.

Torsdag 19 mars Länsstyrelsen informerar 12-mar

Kl 18.00 Länsstyrelsen berättar om sin verksamhet som bl.a.

Fältöversten, innefattar att de är tillsynsmyndighet som granskar 

Föreningsrådets lokaler överförmyndarens arbete som i sin tur granskar 

Valhallavägen 148 vår verksamhet.

Tisdag 24 mars Grundkurs B 17-mar

Kl 18.00 Kursen är en fortsättning på grundkurs A, för dom som

Sysslomansgatan 26 tidigare inte kunde gå på denna kurs.



Torsdag 26 mars Avveckling av huvudmans bostad 19-mar

Kl 18.00 Information om hur vi går tillväga när huvudmannen

Sysslomansgatan 26  t.ex. ska flytta in på ett vård & omsorgsboende. Det är

 mycket att tänka på så att det blir rätt och inte skadar 

huvudmannen ekonomiskt.

Måndag 30 mars Årsmöte  

Kl 18.00 GMF's årsmöte med redovisning av det gångna

Fältöversten, verksamhetsåret, ny- och omval av styrelsemedlemmar

Föreningsrådets lokaler m m.

Valhallavägen 148  


