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Befattningsbeskrivning för ledamöter och suppleanter i 
Skaraborgs Godman och Förvaltarförening1 

Ordförandens uppgifter 

Ordföranden ska 

• samordna och leda styrelsens arbete, 

• upprätta dagordningen, i dialog med sekreteraren,  

• kalla till styrelsemöten, 

• vara mötesledare vid styrelsemötena, 

• se till att de beslut som föreningen har fattat genomförs, 

• vara föreningens officiella representant i kontakter med andra myndigheter och 
organisationer, 

• upprätta ansökningar om bidrag från fonder eller andra organisationer och 
myndigheter, 

• godkänna föreningens inbetalningar och utbetalningar, 

• tillsammans med vice ordföranden bevaka all inkommande e-post som inte rör rent 
kamerala frågor samt 

• ta initiativ som utvecklar föreningens arbete. 

Ordföranden är tillsammans med kassören föreningens firmatecknare 

 

Vice ordförandens uppgifter 

Vice ordföranden sköter ordförandens uppgifter när denne har förhinder. Vice ordföranden 

är utöver det ansvarig för 

• all materialanskaffning såsom olika trycksaker etc. som styrelsen beslutat om, 

• tillsammans med ordföranden bevaka all inkommande e-post som inte rör rent 
kamerala frågor samt 

• administrativt ansvarig för föreningens Facebookgrupp 

 

1  Enligt beslut 2021-08-03 
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Sekreterarens uppgifter 

Sekreteraren ska 

• skriva styrelseprotokoll samt sända protokollen till övriga i styrelsen samt 
föreningens revisorer. 

• upprätta verksamhetsplaner samt verksamhetsberättelser, 

• ska förvara och arkivera skrivelser och protokoll, 

• tillsammans med ordförande gå igenom vad som ska tas upp på kommande möten 
samt 

• ansvara för kontakter med Riksförbundet 

Kassörens uppgifter 

Kassören ska 

• bevaka all inkommande e-post som rör rent kamerala frågor  

• ansvara för föreningens ekonomi och löpande bokföring av inkomster och utgifter, 

• genomföra utbetalning av beslutade utgifter, 

• göra bokslut, upprätta resultat- och balansräkning samt budget, 

• hälsa nya medlemmar välkomna till föreningen, 

• rapportera regelbundet till styrelsen om föreningens ekonomiska situation,  

• ansvara för hanteringen av medlemmarnas ansvarsförsäkringar,  

• avisering om medlemsavgifter samt ev påminnelser samt 

• samarbeta med föreningens revisorer inför årsbokslut 

Verksamhetsutskott 

Verksamhetsutskottet ska lägga fram förslag till styrelsen på olika aktiviteter. Verksamhets-

utskottet ansvarar också för att planera och genomföra de aktiviteter som  styrelsen 

delegerat till verksamhetsutskottet. Utskottet utser en i gruppen som sammankallande samt 

en såsom studieansvarig.  

Verksamhetsutskottet ska därutöver 

mailto:skbg.godman@gmail.com
http://www.godmaniskaraborg.webnode.se/


 
_______________________________________________________________  

SKARABORGS GODMAN OCH FÖRVALTARFÖRENING En lokalförening inom 

skbg.godman@gmail.com     www.godmaniskaraborg.webnode.se RIKSFÖRBUNDET 
  FRIVILLIGA 
  SAMHÄLLSARBETARE 

• upprätta en studieplan 

• tillsammans med styrelsen stimulera föreningens medlemmar att delta i studier 

• ha fortlöpande kontakter med studieförbundet Vuxenskolan 

• ansvara för fortlöpande kontakter mellan föreningen och Överförmyndarenheterna. 
 

IT-ansvarig: 

Den IT-ansvarige ska 

• sköta föreningens medlemsregister i Riksförbundets program My Club, 

• ansvara för löpande uppdatering av föreningens hemsidor, 
www.godmaniskaraborg.webnode.se och www.rfs.se/foreningar 

• publicera bilder som har anknytning till föreningens verksamhet,  

• initiera och genomföra datautbildning för våra medlemmar, 

• ansvara för att organisera möten som ska genomföras via Teams eller Zoom 

• följa utvecklingen inom dataområdet vad gäller möjligheten till elektronisk 
redovisning till ÖIS och Överförmyndare Västra Skaraborg, 

• bevaka regelverket i dataskyddsförordningen (GDPR) samt 

• ansvara för kommunikation /information till föreningens medlemmar 
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