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Mars 2017 
 

MEDLEMSBREV 

Styrelsen hanterar sedan några år alla medlemskontakter via e-post och/eller hemsidan. Vi skickar inte 
längre brev med vanlig post. 
Här följer viktig information om medlemsavgiften, vårt behov att få Era e-postadresser, studiedagarna, 
hemsidan och kallelse till årsmötet. 

Medlemsavgiften 2017 

Dags igen att betala medlemsavgiften!  Årsmötet 2016 beslutade om oförändrad avgift, vilket innebär 
att medlemsavgiften fortfarande är 500 kronor per person och år.  
Betala till föreningens bankgiro 5877-2971.  
Uppge namn, funktion, mailadress samt kommun för den person som betalningen avser. 
Vi beklagar att medlemsbrevet utsändes sent och förstår att det kan vara svårt att hinna betala in 
medlemsavgiften senast 31 mars som stadgarna föreskriver. Vi ber er dock att så skyndsamt som 
möjligt betala in medlemsavgiften.  

De som behöver faktura för att kommunen ska kunna betala skickar e-post till eivor.hulten@telia.com 
och meddelar uppgift om namn, funktion mailadress, kommun, faktureringsadress och ev. referens för 
den/de personer som fakturan ska utställas för. Fakturan kommer då via e-post, som måste 
vidarebefordras till den som ska handlägga betalningen. 

Medlemskapet är personligt och föreningens styrka och trovärdighet ökar med antalet personer som är 
medlemmar och därigenom kommuner som är representerade. Detta blir än viktigare nu när antalet 
samarbetsformer och samverkan mellan kommuner har ökat. 
 
Det är styrelsens förhoppning att alla kommunerna ser medlemsavgiften som en angelägen investering 
och låter alla tjänstemän och förtroendevalda i överförmyndarverksamheten vara medlemmar i 
föreningen. 

E-postadresser 

Föreningen har för kontakter med alla sina medlemmar behov av korrekta e-postadresser så vi vill be 
Dig att omgående meddela föreningen, via eivor.hulten@telia.com , när Du får ändrad e-postadress. 
Vi distribuerar t.ex. erbjudande om kurser och kunskaper om ny eller ändrad lagstiftning via e-post till 
alla våra länsombud som då ska skicka vidare till alla medlemmar i sitt län - likaså via e-post.  
Det är alltså extra viktigt att föreningen får e-postadress till alla som blir nya medlemmar, såväl 
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tjänstemän som förtroendevalda, samt att medlemmar som lämnat verksamheten inte kvarstår.  
Vi måste hjälpas åt att alltid hålla vårt e-postregister aktuellt. 

Studiedagarna 2017 
Alla medlemmar och andra intresserade hälsas härmed välkomna till föreningens studiedagar som äger 
rum 30 augusti till 1 september 2017 i Örebro.   

Konferensavgiften för studiedagarna 2017 blir, inklusive moms 5000 kronor för medlemmar och 6000 
kronor för icke medlemmar. 

Inbjudan/anmälan kommer endast att hanteras via föreningens hemsida, www.overformyndarna.se 
och vår ambition är att materialet ska finnas på vår befintliga hemsida senast 24 april.  

Årsmöte 2017 – Kallelse 

Medlem kallas härmed till föreningens årsmöte som äger rum torsdagen den 31 augusti 2017 i Örebro. 
Handlingar kommer enligt stadgarna att, per e-post, distribueras tre veckor före årsmötet. 

Nomineringar till styrelsen 

Alla medlemmar kan nominera kandidater till styrelsen. 

Vid årsmötet 2017 ska följande val förrättas: 
Ordförande  2 år Ann Wribe 

Kassör   2 år Esbjörn Eriksson 

 
4 Ledamöter    2 år  Inga-Lill Röhr 
   Arvid Siegwan (Står ej till förfogande) 
   Linda Jonsson (Står ej till förfogande) 
   Staffan Hillström (Står ej till förfogande) 

Revisor          2år   Kristina Filipson                            
Revisorsersättare2 år     Mia Bengtsson 

Valberedningen är vald på ett år och utgörs för närvarande av: 
 
Pia Svensson, Malmö  piaingela.svensson@malmo.se     (sammankallande) 

Leif Sandelid, Kalix                        leif.sandelid@kalix.se 

Alexander Renlund, Nacka  alexander.renlund@nacka.se 

Nomineringar meddelas till någon av ledamöterna i valberedningen senast 15 mars 2017. 

  

http://www.overformyndarna.se/
mailto:piaingela.svensson@malmo.se
mailto:leif.sandelid@kalix.se
mailto:alexander.renlund@nacka.se


3 
 

Motioner 

Alla medlemmar har rätt att lämna motioner inför årsmötet. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast  
3 månader före årsmöte, vilket innebär senast 31 maj 2017 och gärna till inga-lill.rohr@telia.com 

Hemsidan 

Det är meningen att föreningens hemsida, www.overformyndarna.se , ska vara navet i kontakterna med 
medlemmarna. 

Det är av detta skäl som det är viktigt för oss att få alla medlemmars e-postadresser. 

En arbetsgrupp under styrelsen arbetar kontinuerligt med hemsidans utseende och struktur.  
 
En vanlig anledning till att hemsidans administratör behöver göra registervård är ändringar av våra 
myndigheters adressuppgifter. Var vänlig hjälp oss att hålla dessa uppgifter à jour genom att gå in under 
Information och under rubriken landets överförmyndare kontrollera uppgifterna för Din egen kommun. 
Anmäl vilka ändringar som behövs till: arvid.siegwan@kungalv.se eller till:  eivor.hulten@telia.com   

Vänliga hälsningar 
Föreningen Sveriges Överförmyndare 

 

Styrelsen/Ann Wribe 
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