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Solna godman och förvaltarförening, en del av RGMF 
www.solnagodman.se Org nr 802409-0352 

INFORMATIONSBLAD SOLNA GMF 

För 320:-/år får du medlemskap och försäkringar: 

Ansvar, förmögenhetsskada, överfalls- och 

krisförsäkring genom Ålands försäkringsbolag / 

Benefit Provider och olycksfalls- och 

krisförsäkring genom if gruppförsäkring. 

Din privata försäkring täcker inte skador som 

orsakas när du är i ditt uppdrag. Enligt 

kommunallagen får inte kommunerna försäkra 

oss då vi inte, i deras mening, är anställda, även 

om du som anhörig har ett uppdrag. 

Känn dig aldrig ensam i ditt uppdrag – bli medlem hos oss 

Solna godman- och förvaltarförening bildades 

1999 och är en ideell intresseförening och vår 

uppgift är att 

• utbilda, informera, stötta och hjälpa 

medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt 

uppdrag 

• bistå medlemmarna i kontakten med 

anhöriga, institutioner, kommuner och 

myndigheter 

• att samarbeta i gemensamma frågor med 

övriga godmanföreningar 
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Registrera dig på www.solnagodman.se/ Teckna 

medlemskap och försäkringar per kalenderår 

t o m 2020-12-31. 

För mer information, se nästa sida. 

 

Sätt in 320:- på PG 124 59 54-1 och skriv ditt 

namn som avsändare. När din inbetalning 

registrerats hos oss får du ditt försäkringsbevis 

samt ett välkomstbrev. 

 

OBS! Vi skickar inga inbetalningskort. 

NÄR DU ÄR MEDLEM HOS OSS FINNS ALLTID EN MENTOR 

TILL DIG! 
Intressant och användbart material hittar du på vår 

hemsida, alla våra aktiviteter som föreläsningar, 

seminarier, utbildningar och information som du 

kan anmäla dig till. Har du önskemål om speciella 

föreläsningar eller vill du få svar på dina frågor och 

är medlem hos oss är du alltid välkommen att 

kontakta oss. 

 

www.solnagodman.se/kontakt/ 

http://www.solnagodman.se/
www.solnagodman.se/
www.solnagodman.se/kontakt/


 

PG 124 59 54-1 - Ingen faktura eller inbetalningskort översändes 

Medlemskap och 

försäkringar 

Fr o m registreringsdag t o m 2020-12-31 

Försäkringar: Ansvar-, förmögenhet-, rättsskydd-, kris-, olycksfall och 

överfallsförsäkring. (Ålands försäkringsbolag genom Benefit Provider samt 

if gruppförsäkring). 

Namn:  

Personnr: 10 siffror Ditt personnummer krävs för att försäkringen skall gälla 

 

Adress:  

Postnr:  

Postadress:  

Telefon:  

epost:  

Annan info: 

 

 

 

Som ett alternativ till att teckna medlemskap via vår hemsida 

www.solnagodman.se/medlemsansokan/ kan du fylla i nedanstående formulär och skicka till: 

Stig Johansson 

Amorgränd 5 LGH 1203 

192 75 Sollentuna 

 

Teckna medlemskap och försäkringar tom 2020 12 31 

Sid 2 

 

Informationsblad – Solna GMF 

Styrelsen 
Solna godman- och förvaltarförening 
 
www.solnagodman.se/styrelse/ 

http://www.solnagodman.se/medlemsansokan/
www.solnagodman.se/styrelse/

