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Inför regionföreningens årsmöte 2023 
 
Svenska Diabetesförbundets ansökan om statsbidrag under 2023 bygger på regionföreningens 
handlingar för verksamhetsåret 2022. Dessa handlingar behöver uppfylla de krav som ställs via 
Diabetesförbundets stadgar, Förbundsstyrelsebeslut och Socialstyrelsens regelverk. 
 
Följande handlingar ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 31 maj 2023: 

• Regionföreningsuppgift 2023 
• Verksamhetsberättelsen för 2022, underskriven av samtliga ordinarie ledamöter i 

styrelse (inkl. ordförande). 
• Ekonomisk berättelse för 2022 samt bankens/bankernas Årsbesked 2022 (konton 

och fonder) och Engagemangsbesked per 31/12 2022 (se nedan) och ska minst vara 
underskriven av kassören och gärna även av ordförande. 

• Revisionsberättelsen för 2022, ska vara underskriven av ordinarie revisor/revisorer 
• Årsmötesprotokollet 2023 (justerat) 
• Kopia på Röstlängd bifogas årsmötesprotokoll (ska innehålla minst namn & 

medlemsnummer) 
• Föreningens föreskrifter (endast om förening inte tidigare antagit eller gjort ändringar, 

se lista på förbundets hemsida, http://www.diabetes.se/arsmote) 
 
Vad gäller den ekonomiska berättelsen för 2022 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 2022. Det ska även finnas en Resultaträkning som visar hur 
pengarna under 2022 har använts.  
 
Engagemangsbeskedet (ej att förväxla med bankens Årsbesked) är ett dokument som går 
att beställa hos banken som utvisar det aktuella engagemang per ett visst datum som 
föreningen har i banken. Utöver saldon på bankkonton banken framgår även information om 
eventuella krediter, garantier, panter, borgen, särskilda villkor (covenanter) eller dylikt som 
föreningen avtalat om med banken.  
Hos flera banker kan Engagemangsbeskedet beställas via Internetbanken. Kolla med Er bank vad 
som gäller. 
Har föreningen konton i flera banker ska engagemangsbesked inhämtas från respektive bank. 
 
Engagemangsbeskedet och Årsbeskedet ska delges föreningens revisor inför revisionen för 
att kunna stämma av sammanställningen av engagemangen mot föreningens räkenskaper och 
årsredovisning. 
 
 
VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE 2023 
Vid Förbundsstyrelsens möte den 26 november 2022 beslutades följande gällande ovanstående 
handlingar: 
 
att     fastställa att Förbundsstyrelsen äger rätt att ta ut en avgift på 5 000 kronor om 

efterfrågade handlingar ej är Förbundskansliet tillhanda per den 14 juni 2023 enligt 
Diabetesförbundets stadga § 4.4.5, 
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att     fastställa att Förbundsstyrelsen äger rätt att begära ekonomisk kompensation på 20 000 

kronor för uteblivet statsbidrag enligt Diabetesförbundets stadga § 4.4.5 samt § 4.5.5 om 
efterfrågade handlingar ej är Förbundskansliet tillhanda per den 14 augusti 2023, 

 
att     uppdra åt Förbundskansliet att neka service till de lokal- och regionföreningar som inte 

skickat in efterfrågade handlingar enligt § 4.5.5 respektive § 4.4.5 i Diabetesförbundets 
stadga, under förutsättning att förfrågan om service ej avser kallelse till stadgeenligt 
årsmöte. 

 
------------------------ 
 
Nedanstående årsmöteshandlingar och blanketter finns att hämta på förbundets hemsida, 
adress:  http://www.diabetes.se/arsmote 
För att logga in använder du ditt medlemsnummer samt personnummer  
 
* Tips till digitala årsmöten 
* Förslag till föredragningslista för årsmöte 2023 (se § 4.4.2.1 i förbundets stadga från 2021) 
* Föreningens antal medlemmar 2022 (skall anges i er Verksamhetsberättelse för året 2022) 
* Mall verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2022 
* Regionföreningsuppgift 2023 
* Svenska Diabetesförbundets stadgar antagna på Riksstämman 2021 
* Angående förbundets stadgar och lokala föreskrifter eller förordningar 
* Mall för Lokala föreskrifter 
* Lista över föreningar som antagit eller ej antagit egna lokala föreskrifter/ behöver komplettera 
* Exempel från 2011 som är godkänd vid revisionskontroll 2012: Varberg 2011 
 
----------------------- 
 
*OBS! ATT TÄNKA PÅ: 
 
* Kopia på protokoll från varje konstituerande möte ska insändas till förbundskansliet. 
 
* Om ni inte antagit Lokala föreskrifter så måste ni göra det på ert årsmöte. Beslutet ska 
inskrivas i årsmötesprotokollet! (Diabetesförbundets stadga § 4.3.3 och § 4.3.3.1) 
I Diabetesförbundet stadgar regleras vissa grundläggande bestämmelser gällande föreningar, 
vilket innebär att föreningen har ett stort utrymme för att anpassa t.ex. styrelsens storlek, 
arbetsformer och mandatperioder efter egna möjligheter och förutsättningar. Dessa får dock ej 
stå i motsatsförhållande till Diabetesförbundet stadgar. 
 
* Årsmöte som genomförs via Poströstning kommer ej att godkännas. 
 
* Betalar föreningen ut ersättningar, tex. Styrelsearvode, förmåner, som är 1 000 kronor eller 
högre ska föreningen registrera sig som arbetsgivare och betala arbetsgivaravgifter och göra 
skatteavdrag 
 
Ersättningar kan vara:  

• Lön 
• Arvode 
• Förmåner 
• Kostnadsersättningar, till exempel traktamente och skattepliktig bilersättning. 
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För att kunna beräkna arbetsgivaravgifter och skatteavdrag behöver föreningen sammanställa 
ett underlag med information om vilka ersättningar för arbete som ska betala ut och om dessa är 
skattepliktiga eller inte. 
 
 
Information gällande arbetsgivaravgifter: 
https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/arbetsgivaravgifterochskatteavdrag/arbetsgi
varavgifter.4.233f91f71260075abe8800020817.html 
 
Information gällande förmåner: 
https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/formaner.4.3810a01c1509
39e893f8557.html 
 
Information kring utbetalning av lön, ersättningar: 
https://www.skatteverket.se/foretag/arbetsgivare/lonochersattning/betalautlon.4.361dc8c153
12eff6fd17050.html 
 
* Lokal- och regionförening ska enligt förbundet stadgar göra bokföring, dvs upprätta balans- och 
resultaträkning, över föreningens ekonomi. 
En ideell förening är dessutom enligt svensk lag bokföringsskyldig (dvs måste följa 
bokföringslagen) om den uppfyller något av följande: 

• Värdet av föreningens tillgångar överstiger 1,5 miljoner kronor. 
• Föreningen bedriver näringsverksamhet 

 
Information om bokföringslagen 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078 
 
Inkomster som kan vara skattefria i en ideell förening 
https://www.skatteverket.se/foreningar/driva/ideellforening/inkomstersomkanvaraskattefriaieni
deellforening.4.70ac421612e2a997f85800028681.html 
 
Om ni har frågor eller funderingar gällande ovanstående eller behöver få årsmöteshandlingar och 
blanketter per post eller E-post är ni välkomna att kontakta undertecknad. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Tomas Paulsson 
Handläggare 
Svenska Diabetesförbundet 
Box 5098, 121 16  JOHANNESHOV 
Tel: 08-564 821 14, E-post: tp@diabetes.se 
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