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Information till ny medlem i Västra Gästriklands frivilliga 
samhällsarbetare 
 
Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare organiserar personer 
som har uppdrag som: kontaktperson, kontakt/stödfamilj, 
stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare, 
lekmannaövervakare och besökare på häkte och anstalt.  
 
Syftet med föreningen är att erbjuda medlemmar stöd, 
kunskapspåfyllning, gemenskap och erfarenhetsutbyte. Det leder till 
bättre insatser för dem som är i behov av stöd från en 
frivilligarbetare. Föreningen arbetar också för att informera enskilda 
personer, andra organisationer och myndigheter om våra 
medlemmars uppdrag och för att verka opinionsbildande lokalt. 
 
Västra Gästriklands Frivilliga Samhällsarbetare är medlem i 
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, vilket ger dig en 
olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all 
verksamhet som arrangeras inom föreningen, när uppdraget utförs 
och till och från uppdraget. Som medlem får du även RFS 
nyhetsbrev fyra gånger per år, per brev och via mejl. 
 
För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften 125kronor/år till 
bankgiro 5012-1516 Uppge namn, adress, personnummer, 
telefonnummer, mejladress och vilken typ av uppdrag du har.  
 
Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en 
ansvarsförsäkring. Läs mer: www.rfs.se/forsakringar. Så för 205 
kronor ytterligare så får du också juridisk rådgivning samt en 
ansvarsförsäkring.   
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Om du vill kan du Swisha både medlemsavgiften samt avgiften för 
ansvarsförsäkringen på swishnummer: 123 554 7583.  
Glöm inte att meddela till kassören om du byter kontaktuppgifter. 
 
RFS sprider kunskap om de lagreglerade frivilliguppdragen och 
arbetar opinionsbildande på nationell nivå. RFS mål är att alla 
brukare som är i behov av stöd från en frivillig samhällsarbetare ska 
få en rättssäker insats med god kvalitet.  
 
Hör av dig till oss i Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetares 
styrelse om du har frågor eller tips på aktiviteter eller är intresserad 
av att engagera dig i föreningen.  
 
Om medlemsregistret: När du registrerar dig som medlem accepterar 
du att dina personuppgifter sparas i föreningens och RFS 
medlemsregister. Personuppgifterna används enbart till 
medlemshantering och informationsutskick. Läs mer 
www.rfs.se/medlemsregistret  
 
Välkommen till Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare! 
 
 
 
Ordförande: Jan Davik  

Jan.davik@gmail.com 
070-639 06 00 

 
Sekreterare: Ingrid H Amrén  
 ingrid.amren@gmail.com 
 070-297 95 95  
  
 
Kassör: Darlene Kärnström 
 darlene.karnstrom@gmail.com 
 070-216 90 04  

 


