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Björn har ordet

1. Ett första intensivt år
Det har varit ett intensivt första år på mandatperioden sedan Riksstämman i maj
förra året. Riksstämman beslutade om flera större förändringar som
Förbundsstyrelsen och Förbundskansliet har jobbat med och implementerat under
året. Bland annat har vi nu den nationella aktivitetsfonden på plats, och vi har
lanserat Diabetesförbundet som insamlingsorganisation. Dessutom har vi lanserat
Svenska Diabetesförbundets nya grafiska profil.
För några år sedan hade förbundet ett svårt ekonomiskt läge där vi gick årligen
hade stora negativa resultat. De åtgärder och nya arbetssätt som införts har lett
till önskat resultat. Svenska Diabetesförbundet hade 2021 ett positivt resultat på
6 miljoner kronor. Vi har nu en hållbar och stabil ekonomi.
Vårt andra år på mandatperioden inleds med fokus på påverkansarbete under
sommaren. I början av juni var vi på Järvaveckan, vi har träffat riksdagspolitiker
och lyft frågor som är viktiga för personer med diabetes, och i juli kommer vi vara
på plats under Almedalsveckan.

Trevlig sommar och trevlig läsning!
Björn Ehlin, ordförande Svenska Diabetesförbundet

Verksamhetsinformation

2. Digital förbundskonferens den 28 augusti
Välkommen till årets förbundskonferens som kommer att ske digitalt söndagen den
28 augusti.
•

Notera datum och tid i kalendern 28 augusti, 09.00-15.00

•

Program och separat konferenslänk kommer senare

3. Diabetesbarometern
Som en del av det löpande arbetet med att utveckla intressepolitiken och öka vår
kunskap om hur diabetesvården fungerar/inte fungerar, kommer vi i dagarna att
genomföra en ny enkät bland medlemmarna i Svenska Diabetesförbundet. En
undersökning som blir årligen återkommande.
Med avstamp i svaren kommer vi under hösten att presentera rapporten Svenska
Diabetesbarometern. Vidare jobbar vi utifrån undersökningsresultaten, som vi får
in under juni månad, fram påverkansunderlag riktat till beslutsfattare och kan
också att bilda opinion om diabetesvården exempelvis inför valen i september.
Hur vi ska mer specifikt ska använda enkätresultaten på såväl regional som
nationell nivå kommer vi också att diskutera på nästa möte i R21 om
intressepolitiken, som äger rum onsdagen den 15 juni.

4. Nya grafiska profilen
Den 1 maj införde Svenska Diabetesförbundet en ny grafisk profil. Detta innebär
att såväl förbundet som lokal- och regionalföreningar bytt logotyp och nu följer
de nya grafiska riktlinjer som tagits fram. Nytt material som tas fram från och med
nu ska tas fram enligt den nya grafiska profilen.
De grafiska riktlinjerna, lokala och regionala logotyper samt mallar för nyhetsbrev
och Powerpointpresentationer finns tillgängliga för nedladdning.
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/grafiskprofil/

5. Många viktiga möten på Järvaveckan
Den 1-3 juni medverkade Svenska Diabetesförbundet på Järvaveckan, en årligen
återkommande politikervecka i Järvaområdet i Stockholm.
Till Svenska Diabetesförbundets aktivitetstält kom många personer som hade
frågor om diabetes, en stor andel med sjukdomen själva eller i sin närhet. Vi
pratade kost, motion, blodsocker och rättigheter. Bamse kom på besök och
lockade barn och föräldrar in i tältet, diabetessjuksköterskor tog blodsockerprov
och gjorde risktest och dietister gav råd och tips om kost.
Två seminarier genomfördes på tema psykisk ohälsa och rättigheter i skola, som
också filmades och kommer att bli tillgängliga för föreningarna att använda som
diskussionsunderlag.
-

Tre mycket lyckade dagar då vi fick träffa och prata med många med annat
ursprung än svenskt, och som lever nära typ-2 diabetes. Det blev många
bra möten, och vi tar med oss många viktiga insikter med från dessa.
Samtidigt gav Järvaveckan oss möjligheten att diskutera våra
intressepolitiska frågor inför valet med såväl väljare som med alla politiker
på plats, säger Flemming Kristensen, ansvarig utredning och påverkan.

6. På plats i Almedalen
Svenska Diabetesförbundet, inklusive representanter från Ung Diabetes råd,
kommer som ett naturligt inslag i det löpande påverkans- och opinionsarbetet Intressepolitiskt arbete (diabetes.se) - att närvara i årets upplaga av Almedalen.
Syftet är att öka kunskapen om diabetesfrågorna samt visa upp och föra fram de
förslagen Svenska Diabetesförbundet har på att utveckla diabetesvården så den
blir bättre, mer tillgänglig och mer jämlik över hela landet.
Detta gör vi bland annat genom att träffa beslutsfattare från politiken, vården
och myndigheter som är på plats i Visby. Samtidigt kommer Björn Ehlin att
medverka i rundabordssamtal, seminarier mm där dessa frågor diskuteras.
Almedalen äger rum söndagen den 3 juli till och med torsdagen den 7 juli.

7. Motionsloppen sprider information och samlar pengar
Efter ett par år utan sportevenemang och tävlingar är nu det mesta tillbaka. Vi är
så glada över att finnas på plats på några av de största eventen för motionsidrott.
Göteborgsvarvet gick av stapeln i ett regnigt Göteborg den 21 maj. Men vädret till
trots kämpade alla löpare de 2,1 milen. I tältet i Slottsskogen fanns Kent Olaisson,
Håkan Forsell, Ebba Målqvist och Alexander Storme. De delade ut tröjor till de 92
löpare som valt att lägga en extra gåva ovanpå deltagaravgiften samt
vattenflaskor, information och glada hejarop. Totalt samlade vi in 34 705 kronor i
samband med Göteborgsvarvet. Ett stort tack till löparna och till gänget i tältet!
Hela Östergötland är med på Vätternrundan!
Norrköping, Motala, Vadstena, Mjölby, Linköping och Finspång, alla Svenska
Diabetesförbundets lokalföreningar i Östergötland, inklusive regionföreningen
finns på plats under Vätternrundan 2022. Cyklister och besökare till Sveriges
största cykellopp kan komma till tältet och lära sig mer om diabetes, bli givare
eller medlem. Vätternrundan sträcker sig över två helger, från den 10 juni till 18
juni.

8. Insamlingsorganisation
Riksstämman beslutade förra året att Svenska Diabetesförbundet skall bli en
insamlingsorganisation, vilket vi nu är.
Detta innebär att vi samlar in pengar till den verksamhet som är vårt ändamål
enligt den gemensamma stadgan för Svenska Diabetesförbundet och regionsamt lokalföreningarna. Detta omfattar bland annat diabetesforskning,
kunskapsspridning och påverkansarbete.
Att vi är en insamlingsorganisation innebär att vi varken skänker eller samlar in
pengar till andra organisationer med samma ändamål. Detta gäller även alla
region- och lokalföreningar.
Anledningen till detta är följande:
•

•

Riksstämman - dvs. våra medlemmar som representerades av
förtroendevalda i våra region- och lokalföreningar - beslutade att Svenska
Diabetesförbundet skall jobba med insamling för dessa ändamål.
Att skänka eller samla in till en annan organisation som har samma
ändamål innebär att man går emot Riksstämmans beslut och att vi inte
kan bedriva verksamhet i samma utsträckning som om pengarna hade gått
till Svenska Diabetesförbundet.

•

Att samla in till en annan organisation skapar en otydlighet för de som
skänker, de tror att de skänker till Diabetesförbundet och de ändamål som
vi har. Om pengarna går till någon annan så använder man
Diabetesförbundets renommé för att gynna någon annan, och givaren blir
lurad då de tror att pengarna går till Svenska Diabetesförbundet.

Läs mer om vårt insamlingsarbete på https://www.diabetes.se/ge-stod/insamling/

Ung Diabetes

9. Fikaträffar, Rådsmöte, Göteborgsvarv, Järvaveckan och en
framåtblick mot sommaren!
Under Maj hände det mycket! Den 9 maj kunde vi anordna en fikaträff för några
ungdomar på kansliet tillsammans med André vilket blev en lyckad kväll. Helgen 13-15
maj hade vi årets andra rådsmöte, en trevlig helg där mycket arbete blev gjort. Fokus låg
på att planera det sista inför sommaren och sedan togs sikte vad vi ska göra till hösten.
Slutligen var Ebba och Alexander med och bemannade förbundets tält på
Göteborgsvarvet som gick av stapeln den 21 maj.
I början av juni var vi några rådsmedlemmar som deltog på Järvaveckan och senare
i sommar deltar UD under Almedalsveckan. Vi ser givetvis också mycket fram
emot vårt ungdomsläger i Varberg 8-10 juli innan vi går in i allt som ska hända
under hösten. Mer information om det kommer men dessa datum kan vara bra att
anteckna redan nu:
•
•

Diabetesprojektet & Ambassadörskick-off 16-18 september
Vuxenaktivitet prel. 18-20 november

Passa på att njuta av sommaren så hörs vi snart!
Amanda Rydén, Ordförande Ung Diabetes råd

9. Semester på förbundskansliet
Under hela sommaren går det att nå vår medlemsservice via växeln 08-564 821 00 samt
medlemsservice@diabetes.se.
Förbundskansliet har semesterstängt vecka 27-30.

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 31 augusti
Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se)
Alla protokoll från Diabetesförbundets styrelsemöten 2022 finns här: FS 2021
(diabetes.se)
Ordinarie Förbundsstyrelsemöten under 2022:
27/8, 24/9, 29/10, 26/11 och 10/12.

