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President                 Sekreterare            Klubbmästare 

Ylva Hjert-Åstenius  Helena Hansson Ohlsson Agneta Boström 

Myren 2105   Torup 1457  Hasslaröd 3362 

289 73 Immeln  283 91 Osby  283 91 Osby 

044-961 58   0479-160 03  0479-128 71 

ylva.hjert.astenius@gmail.com  helena@torup.net  osbybrobyiwc@gmail.com 

 

Årets motto: Leave a Lasting Legacy 

Månadsbrev 9 2017-2018 

 

 

Kallelse till klubbmöte måndagen den 16 april kl. 18.30  

 på Broby Gästis.  

 

Program Godisfabriken, Weine Åstenius. 

 

Betalning 200:- swishas till 1230-18 10 40 eller betalas kontant på plats. 

 

Samåkning Från Sparbanken i Osby 18.15. 

 

Avanmälan till Agneta Boström, osbybrobyiwc@gmail.com senast 11 april. 

  I första hand vill Agneta ha avanmälningarna via mail, alternativt på 

 mobiltelefon: 0733-44 22 00. 

 

Anmälan av gäster, se ovan under avanmälan. 

 
President Ylva Hjert-Åstenius tände vänskapens ljus och hälsade kvällens gäster välkomna; Ulrika 

Lysholm, Azadeh Shamsazaran och Britta Arvidsson. 

 

Referat: 

Detta är en kortfattad redogörelse av information presenterade på mötet den 2018-03-19, med 

förbehåll för eventuella felaktigheter.  

Ulrika Lysholm från Familjens Jurist i Kristianstad och Hässleholm berättade om den nya 

lagstiftningen kring Framtidsfullmakten. Familjens jurist i Kristianstad startades 2014 och är 

Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik. 

Den nya lagen trädde ikraft den 1 juli 2017 och det beskrivs som ett privat alternativ till god 

man. I den senare delen av livet är det viktigt att veta vem som äger vad, vem som ärver en 

och vem som ska ta hand om en när man blir oförmögen att göra det själv. Det ska helst 

ordnas i god tid. Ulrika läste upp en artikel om en person vars make blev plötsligt sjuk. Alla 

parets tillgångar och bankkonton m.m. stod i makens namn och alla konton blev spärrade av 

överförmyndaren. Rätten till hälften av parets gemensamma förmögenhet träder i kraft först 

när giftermålet upphör och bodelning sker. Makan blev tvungen att ta ut skilsmässa för att 

komma åt sin del av pengarna. 

Man kan göra en bodelning under pågående äktenskap, men det kan inte sambor.  

Från och med 1 juli 2017 är det möjligt att upprätta en Framtidsfullmakt. Den träder 
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i kraft någon gång i framtiden när man är oförmögen att ta hand om sina tillgångar själv. 

 

Ulrika beskrev tre tänkbara alternativ.  

1. Fullmakten träder ikraft när fullmaktsinnehavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte är 

kapabel att ta hand om sina förehavanden själv.  

2. Att fullmaktshavaren bedömer som i första fallet samt att det finns ett läkarintyg som 

bekräftar att så är fallet. 

3. Fullmakten stadfästs av domstolen (som är fallet med god man). 

 

Fullmakten kan t ex användas när man behöver hämta ut medicin från apoteket, sälja fonder, 

sälja fastigheter – allt kan regleras i fullmakten. Lagen tillåter också att fullmaktshavaren kan 

få möjlighet att ge bort egendom som gåva, men i så fall måste det klart stå i fullmakten. 

Det finns möjlighet till att fullmaktshavaren kan få arvode för sitt arbete. Även flera kan bli 

fullmaktshavare ”var för sig”, eller ”i förening”. Om man vill att flera ska ha insyn så kan 

man utse personer till ”granskare”, som eventuellt har rätt att upphäva fullmakten om 

fullmaktshavaren missköter sig. 

 

Ulrika förklarade några olika scenario kring arvsrätt och laglott. Gifta makar med 

gemensamma barn ärver varandra. Gifta makar med särkullbarn ärver inte varandra. Gifta 

makar utan barn ärver varandra med fri förfoganderätt. Det  kan innebära problem om den 

överlevande personen ger bort egendom för att minska arvet till den bortgångne personens 

arvingar.  

 

Det saknas arvsregler för sambor och då är det klokt att upprätta ett testamente. 

Att upprätta ett testamente rekommenderas om man har barn och vill att egendom de skulle 

ärva ska vara deras ”enskilda egendom”. Detta kan vara viktigt i fall de skulle hamna i t.ex. 

skilsmässa. 

Ulrika skickade i senare kontakt följande uppgifter (Ulrika.Lysholm@familjensjurist.se) - 

För att boka en tid så är det enklast att ringa 044-23 28 00 och tala med min kollega Susanne 

som har stenkoll på min kalender. Jag själv sitter mycket i möten och är därför svår att nå per 

telefon.  

För kännedom är jag i Osby den 12 april och i Broby den 19 april. Jag är även i Osby den 17 

maj och i Broby den 24 maj. Då träffar man mig på Sparbanken Skåne. Man är varmt 

välkommen även om man är kund i en annan bank. 

 På måndagar är jag alltid på vårt egna kontor i Hässleholm, Frykholmsgatan 4, samma 

ingång som Fastighetsbyrån och på tisdagar på Sparbanken Skåne i Kristianstad. Fredagar 

på vårt egna kontor i Kristianstad på Östra Boulevarden 24. 

 

Klubbmöte: 

Det har varit ett Distriktsmöte i Hässleholm. Frågan som är mest aktuell är hur vi rekryterar 

nya medlemmar. Medlemsantalet i Osby – Broby klubben har utvecklats positivt. 

En påminnelse om att alla justeringar i matrikeln som t. ex. adressändringar kan göras av 

medlemmarna själva eller kontakt tas med Ing-Marie så att hon kan hjälpa oss. Klubben  
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betalar för så många matriklar som det finns medlemmar så det finns inga besparingar att göra 

i nuläget. 

De som fyller år under mars gratulerades. 

Avanmälningar till kvällens möte har fungerat bra. Ylva påminde oss att skicka 

avanmälningar till klubbens egen mailadress, osbybrobyiwc@gmail.com.  

3-minuters Inner Wheel. 
Inget att presentera ikväll. 

 

Ylva överlämnade en bukett vackra rosa rosor till Birgitta Sjunnesson som tack för att vi fick 

vara i hennes fina hus ikväll. 
Ylva tackade alla och släckte vänskapens ljus. 
 

Kvällens referat och anteckningar från klubbmötet skrevs av Joanna Haraldsson, då ordinarie 

sekreterare var på semester. 

 

IW-hälsningar 

Helena Hansson Ohlsson   

 Sekreterare   
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