
 

        Medlemsbrev januari / 2021-1 

 

MEDLEMSBREV 

Styrelsen hanterar sedan några år alla medlemskontakter via e-post och hemsidan.  

Här följer viktig information om årsavgift, vårt behov av era e-postadresser, 
studiedagarna, kallelse till årsmöte, hemsidan och annan viktig information. 

 

Årsavgift 2021  

Dags att betala årsavgiften som för 2021 är 500 kronor per person och år. 

Årsavgiften betalas senast den 31 mars i enlighet med föreningens stadgar. 

Faktura kommer att skickas ut via brev i mitten på februari, till de kommuner som 
betalat avgift för 2020. 
Om uppgifterna inte stämmer, kontakta Bredablick Förvaltning, info@bblick.se. 

Nya medlemmar anmäler sig via hemsidan, faktura kommer då med automatik. 

Årsavgiften är personlig och föreningens styrka och trovärdighet ökar med antalet 
personer och därigenom kommuner som vill ingå i föreningen. Detta är av stor vikt nu 
inte minst då föreningen är en aktör i samband med översyn av överförmyndarområdet. 
Det är styrelsens förhoppning att alla kommuner ser årsavgiften som en angelägen 
investering och låter alla tjänstemän och förtroendevalda i överförmyndarverksamheten 
vara en del av föreningen. 

E-postadresser 

Föreningen har, för kontakter med medlemmarna, behov av korrekta e-postadresser så 
vi vill be dig att meddela när du får ändrad e-postadress. 

Anmäl ändringar till ditt länsombud och till Bredablick Förvaltning, Pierre Johansson 
(info@bblick.se). Vi skickar t ex erbjudande om utbildningstillfällen, kunskap om ny eller 
ändrad lagstiftning via e-post till våra valda länsombud som i sin tur ska skicka vidare till 
medlemmarna i sitt län – likaså via e-post.  

Vi använder även de registrerade e-postadresserna vid digitala möten. 



 

Studiedagarna 2021  

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna till föreningens studiedagar 
som äger rum den 25–27 augusti i Jönköping 

Konferensavgiften för studiedagarna 2021 blir 5000 kronor inklusive moms för de som 
betalat årsavgiften och 6000 kronor för övriga. 

Inbjudan/anmälan kommer endast att hanteras via föreningens hemsida, 
www.overformyndarna.se och vår ambition är att inbjudan ska finnas på vår hemsida i 
april 2021. 

 

Årsmötet 2021, kallelse 

Kallelse skickas enligt stadgarna senast två månader innan föreningens årsmöte som 
äger rum torsdagen den 26 augusti 2021. Årsmöteshandlingar skickas via e-post och 
enligt stadgarna senast tre veckor före årsmötet. 

Nomineringar till styrelsen 

Alla som har betalat årsavgift kan nominera kandidater till föreningens styrelse. 

Årsmötet ska förrätta val avseende styrelseledamöter vars mandatperiod utgår 2021 

Ordförande 2 år  Anita Holm, Högsby 

Kassör 2 år   Erik Danielsson, Åre 

Ledamöter 2 år  Inga-Lill Röhr, Kristinehamn 

    Elisabeth Funseth, Östersund 

Maria Dorch, Nacka  

Christer Fjordevik, Värnamo Ej valbar 

 

Revisor 2 år, ordinarie Arne Lundberg, Flen 

”             ”    , ersättare Jan Gustavsson, Tranås 

  



Styrelseledamöter vars mandatperiod utgår 2022  

Vice ordförande 2 år  Anita Wirén Konstantis, Stockholm 

Ledamöter 2 år   Pernilla Andemore, Uddevalla 

Jeanette Nilsson, Lerum 

Åsa Pålsson Stråe, Umeå 

Micael Arnström, Hylte 

Som komplement till kassören kommer att finnas Bredablick Förvaltning med ansvar för 
medlemshanteringen, fakturor och den ekonomiska redovisningen. 

Nomineringarna skickas till sammankallande i valberedningen Lars Beckman 
lars.beckman@valdemarsvik.se 

Sista nomineringsdag är den 31 mars 2021 

 

Valberedningen är vald på ett år och utgörs av: 

Lars Beckman, Valdemarsvik sammankallande 

Maria Fantenberg, Vetlanda 

Linda Silander, Lerum  

 

Motioner 

Alla som betalt årsavgiften för 2021 har rätt att lämna motioner inför årsmötet. Motion 
ska vara styrelsen tillhanda senast tre månader före årsmötet, vilket innebär senast den 
25 maj 2021 Motioner skickas till sekreteraren i FSÖ  inga-lill.rohr@telia.com 

 

Varmt välkomna till studiedagarna. Hoppas vi ses i Jönköping hälsar styrelsen genom 

 

Anita Holm, Ordförande 


