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Inför lokalföreningens årsmöte 2021
Hej!
Svenska Diabetesförbundets ansökan om statsbidrag under 2021 bygger på föreningarnas
verksamhetsberättelser och årsredovisningar för verksamhetsåret 2020. Dessa handlingar behöver
uppfylla de krav som ställs via Diabetesförbundets stadgar och Socialstyrelsens regelverk.
Senast den 30 april 2021 ska föreningen till förbundskansliet ha insänt:
 Lokalföreningsuppgift 2021
 Verksamhetsberättelsen för 2020, underskriven av samtliga ordinarie ledamöter i styrelse (inkl
ordförande). (Se bilaga)
 Den ekonomiska berättelsen för 2020 (se nedan) ska minst vara underskriven av kassören och
gärna även av ordförande.
 Revisionsberättelsen för 2020, ska vara underskriven av ordinarie revisor/revisorer
 Årsmötesprotokollet 2021 (justerat), och gärna protokoll från konstituerande mötet.
 Föreningens föreskrifter (såvida ni inte skickade in 2020 och ej heller gjort ändringar)
Vad gäller den ekonomiska berättelsen för 2020 skall det finnas en Balansräkning med ingående (1/1)
och utgående balans (31/12) samt kassa/konton som beskriver var föreningens pengar fanns per den
31/12 2020. Det ska även finnas en Resultaträkning som visar hur pengarna under 2020 har använts.
Vi bifogar kopia på en godkänd verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse som låg som underlag
till förbundets statsbidragsansökan 2012. (exempel från Varbergs DF 2011.)

OBS! Vid ert årsmöte 2021 ska ni inte fatta beslut om medlemsavgiften då den numera bestäms av
Riksstämman.

Om ni inte antagit Lokala föreskrifter så måste ni göra det på ert årsmöte.
I Diabetesförbundet stadgar regleras gällande föreningar endast vissa grundläggande saker, vilket
innebär att ni har ett stort utrymme för att anpassa t.ex. styrelsens storlek, arbetsformer och
mandatperioder efter era möjligheter och förutsättningar.
(Se bilaga om Lokala föreskrifter samt lista över föreningar som har eller inte har antagit lokala
föreskrifter, eller behöver komplettera/revidera). Vi bifogar en mall för lokala föreskrifter som ni kan
använda er av om ni vill.

Bifogade årsmöteshandlingar och blanketter finns även att hämta på förbundets hemsida, adress:
http://www.diabetes.se/arsmote
För att logga in använder du ditt medlemsnummer samt personnummer
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Det var mycket på en gång och om ni har frågor eller funderingar ovanstående ni välkomna att kontakta
undertecknad tel. 08‐564 821 14, E‐post: tp@diabetes.se

Med vänlig hälsning
Tomas Paulsson
Handläggare
Svenska Diabetesförbundet
Box 5098, 121 16 JOHANNESHOV
08‐564 821 14, tp@diabetes.se

Bifogade dokument:
* Tips till digitala årsmöten
* Förslag till föredragningslista för årsmöte 2021 (se §17 i förbundets stadga från 2018)
* Föreningens antal medlemmar 2020 (skall anges i er Verksamhetsberättelse för året 2020)
* Mall verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2020
* Lokalföreningsuppgift 2021
* Svenska Diabetesförbundets stadgar antagna på Riksstämman 2018
* Angående förbundets stadgar och lokala föreskrifter eller förordningar
* Mall för Lokala föreskrifter (2 versioner, till hjälp för de inte antagit eller behöver revidera)
* Lista över föreningar som antagit eller ej antagit egna lokala föreskrifter/ behöver komplettera
* Exempel från 2011 som är godkänd vid revisionskontroll 2012: Varberg 2011
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