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BERGSI-AGENS FRTVILLIGA SAMIIIiLLSARBETARE

BERGSLAGENS

FRIVILLIGA
SAMHALLSARBETARE

vAr,xomMEN r vAn r6nnNrNct
Vi heter numera Bergslagens frivilliga samhiillsarbetare efter att ha hetat Bergslagens
Godman forening i flera 6r. Anledningen till namnbytet ?ir att vi p6 beglran av vflrt f6rbund,
Riksftirbundet frivilliga samh[llsarbetare @FS), ocksi dppnat vflr fi]rening ftr de dvriga
frivilliga samhiillsarbetana, forutom gode mfln och fiirvaltare ocksi lekmanna6vervakare och
anstalts- och hIktesbesdkare samt en rad frivilliga inom den sociala sidan.
Det finns s[kert minga gode m[n som iiven har andra frivilliga uppdrag som alla pr2iglas av
omtanke om medmiinniskor som behdver stdd in nigon form, under kortare eller liingre tid.
Genom ett medlemskap hos oss fBr Du

tillging till

en mtingd ftirdelar frfln v6rt forbund:

1. I medlemsavgiften ingir en olycksfalls- och krisforslkring

som giiller bide under
som liknande den typ av fors[kring som

arbetet och under resor till och frin
fackftirbunden har.
2. Som medlem i en ansluten ftirening kan Du ocksfl teckna en ansvarsfiirsflkring som
skyddar mot ekonomiska krav som Du kan fa av din huvudman om n&got gir sneff.
3. Fdrbundet har tre ombudsmln anst6llda varav en just for gode mdn och forvaltare.
Till ombudsmannen kan man mejla eller ringa och fEr rfld och hj[lp med ditt uppdrag.
4. Fdrbundet Zir en etablerad remissinstans pi de omr&den det verkar och har s&ledes god
'inblick i vad som hiinder pi resp omrflde. Vi ffir tidig information om vad som [r pi
ging redan pfl remisstadiet.

hilla ett medlemsmdte (varav ett irsmdte) i varje kommun vi
t[cker. Under dessa mdten hiller vi kontakt med medlemmarna, ger senaste information frin
Fdreningen har ambitionen att

forbundet och diskuterar olika saker och ldsningar inom v&r verksamhet.
Fdreningen har ocksfl fiitt en god kontakt med Bergslagens dverformyndarn?imnd och har
numera regelbundna mdten med n[mnden for utbyte av information. Det 2ir niimnden som
hjilper oss att komma ut med denna information.
F6rbundet (RFS) iir mycket aktiva med utbildningar av olika slag, senast ftir god m[n fbr
ensamkommande barn inom virt omrflde. En ny utbildning pfl virt omride kallas "Budbtirare"
och ligger niira virt nuvarande uppdrag. Flera utbildningar pigir inom Kriminalvflrdsomridet.
F6r st6d till virt uppdrag har fiirbundet tagit fram "Rollkoll" som behandla gr[nsdragningen
mellan den gode mannen och huvudmannen resp dvriga aktdrer - vad skall den gode mannen
gtir och vad skall han inte giira dvs l&ta bli. Det h5r iir tvi hiiften men finns ocksi p& DVD.
Detta var mycket p& en g&ng - kom med i vir forening och l?ir mer om
arbetare. Arsavgiften inkl olycks- och krisfilrsiikringen tir bara 130:-.
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