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Verksamhetsberättelse 
 
En Verksamhetsberättelse är ett dokument som berättar om hur föreningen varit uppbyggd och 
vad som hänt i föreningen under det senaste verksamhetsåret. Inom Svenska Diabetesförbundet är 
verksamhetsåret lika med kalenderår (1/1 - 31/12), se förbundets stadgar §19 och §24. 
 
Det finns inga fastställda regler om hur en Verksamhetsberättelse ska vara disponerad, dvs. i 
vilken ordning informationen kommer. Men ett tips är att börja med den formella informationen 
först om styrelsen, antal medlemmar osv och därefter berätta om vad föreningen gjort under det 
gångna verksamhetsåret. 
 
En Verksamhetsberättelse ska innehålla information om följande: 

• Föreningens namn 
• Vilket verksamhetsår Verksamhetsberättelsen avser. t.ex. 1 januari – 31 december 2022 
• Styrelsens sammansättning 
• Revisorernas sammansättning 
• Valberedningens sammansättning 
• Antal medlemmar 
• Beskrivning av vad som hänt i föreningen under verksamhetsåret såsom kurser, läger, 

aktiviteter etc. 
• Vara underskriven av samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen samt ordföranden. 

 
En Verksamhetsberättelse bör innehålla information om följande: 

• Föreningens kommuntillhörighet/upptagningsområde 
• Antal styrelsemöten 
• Föreningens deltagande i och medlemskap/representation i andra styrelser/råd/grupper. 

T.ex. HSO, kommunens handikappråd, ABF 
• Gärna ett slutord, dvs. en summering av det gångna årets verksamhet, tack till alla de som 

ställt upp och hjälpt till, till alla de som deltagit och så vidare. Man kan även lägga till en 
liten framåtblick (som senare tas i styrelsens förslag till verksamhetsplan). 

 
 
Verksamhetsberättelsen ska tas upp på årsmötet tillsammans med en ekonomisk berättelse 
(balans- och resultaträkning) och revisionsberättelse. 
 
Efter årsmötet ska kopia på Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse, Årsbesked, 
Engagemangsbesked, Revisionsberättelse och Årsmötesprotokollet skickas till förbundskansliet 
senast 30 april gällande lokalförening och 31 maj gällande Regionförening. 
 
Blanketten ”Uppgifter om Lokalförening” respektive ”Uppgifter om Regionförening” ska skickas 
till förbundskansliet senast 30 april respektive 31 maj.



 
 
Mall för verksamhetsberättelse 
 
 

Verksamhetsberättelse 
för X-stads Diabetesförening i X-stads kommun 

för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2022. 
 
 
Organisation 
Ange vilka personer styrelsen har bestått av under verksamhetsåret samt vilka funktioner de har 
haft. Revisorer och Valberedning. Här kan man även ange arbetsgrupper och ev. personal. 
 
Förslag på text: 
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
Anna Andersson  Ordförande 
Britta Berg   Vice ordförande 
Carl Carlsson  Sekreterare 
David Dylén   Kassör 
Erika Ek   Ledamot 
Filip Frost   Ledamot 
 
Revisorer: 
Anna-Lena Haraldsson  Ordinarie 
Stig Löwén   Ordinarie 
Karl-Erik Sandberg  Suppleant 
 
Valberedning: 
Maritha Ljung  Sammankallande 
Riita Rantakoski 
Jens Johansson 
Bengt-Erik Karlsson 
 
Medlemmar 
Ange antalet medlemmar och gärna någon form av medlemsstatistik, t.ex. antalet 
huvudmedlemmar, supportmedlemmar och barnmedlemmar, åldersfördelning etc 
 
Förslag på text 
 
Antalet medlemmar 2022-12-31 var 307 stycken, fördelat på 212 huvudmedlemmar, 30 
supportmedlemmar och 65 familjemedlemmar. 
 
Intressepolitiskt påverkansarbete 
Ange här vilka aktiviteter som föreningen har genomfört för att påverka beslutsfattare samt de 
eventuella aktiviteter som genomförts i samarbete med andra lokalföreningar.  
 
 



 
Förslag på text: 
 
"Föreningen deltog på kommunfullmäktiges möte i maj och fick då möjlighet att redogöra för 
Svenska Diabetesförbundets olika grundsyner. Eftersom mötet hade fokus på tandvård fick vi 
möjlighet att i detalj redogöra för vad vi anser ska gälla avseende tandvård för en person med 
diabetes." 
 
Aktiviteter  
De aktiviteter som föreningen har genomfört ska kortfattat beskrivas, t.ex. medlemsmöten med 
eventuellt inbjudna föreläsare, informationsmöten, föreläsningar, studiebesök, diabetesdagar, 
läger, sociala aktiviteter etc. 
 
Förslag på text: 
 
"Vi har haft sju medlemsmöten under året och vid tre av dessa har föreläsare deltagit. En av 
föreläsarna var Linus Ek som pratade om hur det är att vara ung, friidrottare med sikte på OS och 
diabetiker. Berit Svahn berättade vi ett medlemsmöte hur hon lärde sig hantera vardagen efter att 
ha fått veta att hennes yngsta barn, Linn 3 år, hade diabetes. Sen hade vi förmånen att få lyssna på 
docent Gillis Brodén som berättade om planerna på extra resurser till diabetesmottagningen. Alla 
föreläsare uppskattades mycket och mötena var vid dessa tillfällen välbesökta. 
 
Före sommaren gjorde föreningen ett studiebesök på den nyrenoverade vårdcentralen. Direkt 
efter sommaren hade vi vår årliga kräftskiva. I år var glädjande nog hela 10 nya medlemmar med 
och åt kräftor med oss! 
 
Diabetesdagen i november arrangerade vi tillsammans med ytterligare tre föreningar i länet. Vi 
höll till i bygdegården och arrangemanget var lyckat med cirka 300 besökare sammanlagt." 
 
Medlemsvärvning 
Om föreningen har haft några direkta aktiviteter för medlemsvärvning bör de anges. 
 
Förslag på text: 
 
När vår nya Galleria i centrum skulle invigas passade vi på att ha en medlemsvärvarkampanj. Vi 
var 20 medlemmar som turades om att under 5 timmar dela ut informationsmaterial om Svenska 
Diabetesförebundet och om vår Forskningsfond. 16 nya medlemmar anmälde sig direkt och 
ytterligare ett tiotal ville ha mer information.  
 
Samverkan och representation 
Ange om förening är medlemmar i någon annan organisation, samverkar med andra 
organisationer, har representanter i olika styrelser, råd etc. 
 
X-stads Diabetesförening är anslutet till Svenska Diabetesförbundet. Vi är medlemmar i HSO X-
stad och ABF X-stad. 
 
Under 2022 har Anna Andersson varit representant i X-stads handikappråd. Filip Frost har varit 
ordinarie ledamot i landstingets patientråd. 
 
Övriga rubriker 



 
Skriv t.ex. hur många möten som hållits, om medlemsantalet ökat eller minskat samt vad det kan 
bero på, kort om ekonomin eller annat som är av intresse under gångna verksamhetsåret.  
 
Förslag på text: 
 
Under verksamhetsåret har 10 styrelsemöten hållits. Årsmöte hölls den 15/3 i lokalen på 
Kungsgatan. 
 
Slutord 
Skriv gärna en summering av det gångna årets verksamhet 
 
Förslag på text: 
 
Verksamhetsåret 2022 har varit intensivt med massor av aktiviteter. Det har ägnats åtskilliga 
timmar åt att utveckla verksamheten men det har också varit tid för studier, möten och kamratlig 
samvaro. Det har funnits problem men tillsamman har vi i styrelsen och medlemmar hjälps åt för 
att överbrygga dessa.  
 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar som ställer upp och arbetar för föreningen och besöker våra 
möten och andra aktiviteter. Vår förhoppning är att verksamheten skall utvidgas och att ännu 
flera kommer att delta på våra aktiviteter både som funktionärer och besökare.  
 
Vi ser med tillförsikt fram emot den fortsatta verksamheten 2023 som kommer att innebära 
många nya utmaningar. 
 
 
X-stad den 30 januari 2022 
 
 
 
....................................... .................................. ................................... 
Ordförande Vice ordförande Kassör  
 
 
 
....................................... ................................... ................................... 
Sekreterare Ledamot Ledamot 


