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Varmt	  välkommen	  till	  
Riksstämman!	  

	  

Du	  som	  deltar	  i	  Riksstämman	  är	  mycket	  viktig	  för	  demokratin	  i	  Svenska	  

Diabetesförbundet.	  Som	  ombud	  är	  du	  medlemmarnas	  företrädare.	  På	  medlemmarnas	  

vägnar	  är	  du	  med	  och	  väljer	  ny	  förbundsstyrelse,	  beslutar	  om	  stadgefrågor	  och	  

inriktningen	  på	  verksamheten	  framöver.	  Det	  inger	  både	  respekt	  och	  ansvar.	  När	  du	  

lämnar	  stämman	  är	  du	  inte	  längre	  ombud,	  utan	  åker	  hem	  som	  ambassadör	  för	  förbundet	  

och	  föreningarna.	  Förhoppningsvis	  är	  ditt	  bagage	  fyllt	  med	  ny	  inspiration,	  nya	  tankar	  och	  

idéer	  och	  kanske	  även	  någon	  ny	  bekantskap.	  Jag	  vill	  att	  du	  nyttjar	  detta	  på	  hemmaplan	  

för	  att	  sprida	  engagemanget	  och	  intresset	  för	  diabetesfrågorna	  på	  gräsrotsnivå.	  För	  det	  är	  

ju	  så,	  att	  tillsammans	  Gör	  vi	  det	  lättare	  att	  leva	  med	  diabetes.	  	  

	  

Välkommen!	  

	  

Fredrik	  Löndahl	  

Förbundsordförande	  
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Preliminärt	  program	  och	  
hålltider	  

Fredag	  den	  22	  maj	  
13.00	  –	  15.00	   	   Registrering	  för	  ombud	  och	  observatörer	  

	   	   	   (tid	  till	  mingel	  och	  utställare)	  

15.00	   	   	   Riksstämman	  öppnas	  

15.00	  –	  15.30	   	   Invigningsanförande,	  Fredrik	  Löndahl,	  Förbundsordförande	  

15.30	  –	  16.00	   	   Presentation	  av	  TLV:s	  arbete,	  Sofia	  Wallström,	  GD,	  TLV	  	  

16.00	  –	  16.30	   	   Kaffepaus	  och	  bensträckare	  

16.30	  –	  18.00	   	   Stämmoförhandlingar	  

19.00	   	   	   Middag	  

	  

Lördag	  den	  23	  maj	  
09.00	  –	  10.00	   Svenska	  Diabetesförbundet	  firar	  65	  år	  som	  medlem	  i	  International	  

Diabetes	  Federation,	  Sir	  Michael	  Hirst,	  President	  IDF	  

10.00	  –	  10.30	   	   Kaffepaus	  och	  bensträckare	  

10.30	  –	  12.00	   	   Stämmoförhandlingar	  

12.00	  –	  13.30	   	   Lunch	  och	  Livets	  Gång	  Event	  (promenad	  utmed	  Edsviken)	  

13.30	  –	  14.00	   Nationella	  Diabetesteamet,	  Mona	  Landin-‐Olsson,	  Nationella	  	  	  
Diabetesteamet	  

14.30	  –	  15.00	   	   Kaffepaus	  och	  bensträckare	  

15.00	  –	  15.30	   	   Presentation	  av	  Idéprogram	  2015-‐2018	  

15.30	  –	  16.00	   	   Extern	  föreläsare	  

16.00	  –	  17.00	   	   Stämmoförhandlingar	  

18.30	   	   	   Fördrink	  i	  ljushallen	  

19.00	   	   	   Middag	  	  

21.00	   	   	   Dans	  och	  mingel	  

	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	   6/159	  
	  

	  

Söndag	  den	  24	  maj	  
09.00	  –	  10.00	   	   Stämmoförhandlingar	  

10.00	  –	  10.30	   	   Kaffepaus	  och	  bensträckare	  

10.30	  –	  12.00	   	   Stämmoförhandlingar	  

12.00	  –	  13.00	   	   Lunch	  

13.00	  –	  15.00	   	   Stämmoförhandlingar	  

15.00	  	   	   	   Riksstämman	  avslutas	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  till	  
arbetsordning	  för	  riksstämman	  

Ordföranden	  
De	  tre	  av	  riksstämman	  valda	  stämmoordförandena	  (presidiet)	  leder	  förhandlingarna.	  	  

	  

Talarordning,	  förslag	  m.m.	  
1. Talarstolen	  ska	  användas	  för	  alla	  inlägg.	  
2. Ordet	  begärs	  skriftligen	  hos	  presidiet.	  

Förbundsstyrelsen	  får	  omedelbart	  begära	  ordet	  utan	  skriftlig	  anmälan.	  
3. Förslag/yrkanden	  ska	  skriftligen	  lämnas	  till	  presidiet	  på	  särskilt	  avsedd	  blankett.	  

-‐ Endast	  ett	  förslag	  får	  finnas	  på	  varje	  förslagsblankett.	  
-‐ Endast	  förslag	  som	  yrkats	  på	  i	  debatten	  behandlas.	  
-‐ Förbundsstyrelsens	  förslag	  är	  huvudförslag.	  
-‐ Efter	  det	  att	  streck	  satts	  i	  talarlistan	  får	  inga	  nya	  förslag	  väckas.	  

4. Talartiden	  är,	  förutom	  för	  förbundsstyrelsens	  föredragande,	  begränsad	  till	  fem	  
minuter	  när	  inte	  kortare	  tid	  beslutats.	  
-‐ Presidiet	  får	  föreslå	  kortare	  talartid	  om	  tidsutrymmet	  så	  kräver.	  Strikt	  

tidsbegränsning	  tillämpas.	  
-‐ Upprepade	  talarperioder	  i	  följd	  för	  en	  och	  samma	  person	  medges	  inte.	  
-‐ Replik	  medges	  av	  presidiet	  endast	  till	  direkt	  tilltalad	  person.	  
-‐ Motionär	  har	  rätt	  till	  första	  inlägg	  i	  debatten	  efter	  förbundsstyrelsens	  

föredragande.	  
5. Ordförandena	  får	  föreslå	  streck	  i	  pågående	  debatt.	  Sådant	  förslag	  kan	  också	  

framställas	  av	  riksstämmoombuden.	  
	  

Omröstningar	  
1. Begärs	  rösträkning	  sker	  votering	  med	  voteringsknappar.	  Övriga	  omröstningar,	  

utom	  vid	  val,	  sker	  genom	  försöksvotering.	  
2. Vid	  val	  ska	  sluten	  omröstning	  ske	  om	  någon	  av	  de	  röstberättigade	  så	  begär.	  

Valsedel	  ska	  uppta	  minst	  ett	  valbart/nominerat	  namn.	  
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Protokoll	  

Från	  förhandlingarna	  upprättas	  beslutsprotokoll.	  

	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  till	  arbetsordning.	  

att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  till	  
föredragningslista	  

	  

1. Riksstämman	  öppnas	  
2. Anmälan	  av	  ombud	  från	  föreningarna	  
3. Justering	  av	  röstlängden	  
4. Riksstämmans	  behöriga	  utlysande	  
5. FS	  förslag	  nr	  1	  Yttrande-‐	  och	  förslagsrätt	  vid	  stämman	  
6. Fastställande	  av	  arbetsordning	  för	  stämman	  
7. Fastställande	  av	  föredragningslista	  för	  stämman	  
8. Val	  av	  tre	  ordföranden	  för	  stämman	  
9. Val	  av	  en	  sekreterare	  för	  stämman	  
10. Val	  av	  beredningsutskott	  
11. Val	  av	  fem	  rösträknare	  
12. Val	  av	  tre	  protokolljusterare	  att	  jämte	  ordförandena	  justera	  protokollet	  samt	  FS	  

förslag	  om	  justeringsdatum	  
13. Åtgärdade	  motioner	  från	  riksstämman	  2012	  
14. FS	  förslag	  nr	  2	  –	  Tolkning	  av	  stadgan:	  Differentierad	  medlemsavgift	  
15. FS	  förslag	  nr	  3	  –	  Tolkning	  av	  stadgan:	  Familjemedlemskap	  	  
16. FS	  förslag	  nr	  4	  –	  Tolkning	  av	  stadgan:	  Tillgång	  till	  uppgifter	  rörande	  medlemmar	  	  
17. FS	  förslag	  nr	  5	  –	  Tolkning	  av	  stadgan:	  Nedläggning	  av	  lokalförening	  
18. FS	  förslag	  nr	  6	  –	  Tolkning	  av	  stadgan:	  Begreppet	  betalande	  medlem	  
19. Genomgång	  av	  årsredovisningar	  för	  2012,	  2013	  och	  2014	  med	  revisorernas	  berättelse	  
20. Beslut	  om	  ansvarsfrihet	  och	  godkännande	  av	  årsberättelserna	  
21. Anmälan	  om	  Diabetesfonden	  
22. Anmälan	  om	  övriga	  stiftelser	  
23. Uttalande	  
24. FS	  förslag	  nr	  7	  Ändring	  av	  stadgan	  
25. Motion	  nr	  1-‐13	  om	  ordförandeskapet	  
26. FS	  förslag	  nr	  8	  Presidium	  m.m.	  
27. Motion	  nr	  14	  Begränsad	  mandattid	  
28. Motion	  nr	  15	  Val	  av	  ledamot	  till	  förbundsstyrelsen	  
29. FS	  förslag	  nr	  9	  Funktionsbeskrivning	  för	  förtroendevalda	  
30. Motion	  nr	  16	  om	  regionindelningen	  
31. FS	  förslag	  nr	  10	  Riktlinjer	  för	  resor	  
32. FS	  förslag	  nr	  11	  Idéprogram	  för	  2015-‐2018	  
33. Beslut	  om	  arvoden	  och	  övriga	  ersättningar	  

-‐ Förbundsordförande	  
-‐ 1:e	  och	  2:e	  vice	  ordförande	  alt.	  Verkställande	  utskottet	  
-‐ Övriga	  styrelseledamöter	  
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-‐ Förtroendevalda	  revisorer	  
-‐ Sammanträdesarvoden	  
-‐ Traktamenten	  och	  övriga	  ersättningar	  

34. FS	  förslag	  nr	  12	  Arvode	  till	  valberedningen	  
35. Val	  av	  

-‐ Förbundsordförande	  
-‐ Övriga	  ledamöter	  i	  förbundsstyrelsen	  
-‐ Två	  förtroendevalda	  revisorer	  och	  en	  ersättare	  
-‐ Auktoriserad	  revisionsfirma	  
-‐ Valberedning	  

36. Motion	  nr	  40	  Rullande	  medlemskap	  och	  autogirobetalningar	  
37. FS	  förslag	  nr	  13	  Medlemskap	  och	  medlemsavgift	  
38. FS	  förslag	  nr	  14	  Förbundsavgiften	  2016-‐2018	  
39. FS	  förslag	  nr	  15	  Tidningsavgiften	  2016-‐2018	  
40. FS	  förslag	  nr	  16	  Säte	  för	  Svenska	  Diabetesförbundet	  och	  anslutna	  föreningar	  
41. FS	  förslag	  nr	  17	  Hantering	  av	  lokalförenings	  medel	  vid	  nedläggning	  
42. FS	  förslag	  nr	  18	  Förbundsstyrelsens	  protokoll	  
43. Motion	  nr	  66	  Ett	  enat	  Diabetesförbund	  
44. Motion	  nr	  17-‐18	  Länsföreningarnas	  roll	  
45. FS	  förslag	  nr	  19	  Region-‐	  och	  förbundskonferens	  
46. Motion	  nr	  19-‐20	  Serviceresurs	  till	  läns-‐	  och	  lokalföreningar	  
47. Motion	  nr	  21-‐22	  Regionsekreterare/regionala	  ombudsmän	  
48. Motion	  nr	  65	  Studiecirklar	  genom	  ABF	  
49. Motion	  nr	  55	  Service	  till	  medlemmar	  
50. FS	  förslag	  nr	  20	  Nya	  krav	  på	  organisationen	  
51. Motion	  nr	  41-‐45	  Automatisk	  adressuppdatering	  
52. Motion	  nr	  46	  Medlemsregister	  
53. Motion	  nr	  47	  Rätt	  uppgifter	  i	  medlemsregister	  
54. Motion	  nr	  48-‐52	  Medlemskort	  
55. Motion	  nr	  53-‐54	  Medlemsrabatter	  	  
56. Motion	  nr	  23-‐26	  Förtjänsttecken	  
57. Motion	  nr	  63	  E-‐post	  
58. Motion	  nr	  56-‐58	  Marknadsföring	  
59. Motion	  nr	  60-‐61	  Framtidsstruktur	  på	  Diabetesförbundets	  arbete	  
60. Motion	  nr	  62	  Bättre	  kommunikation	  
61. Motion	  nr	  64	  Tidningen	  Diabetes	  och	  information	  till	  förtroendevalda	  
62. Motion	  nr	  59	  Välkänd	  organisation	  
63. Motion	  nr	  38	  rörande	  Diabetesfonden	  
64. Motion	  nr	  39	  Möjlighet	  att	  skänka	  mindre	  summor	  till	  Diabetesfonden	  	  
65. Motion	  nr	  27-‐28	  Tandvård	  
66. Motion	  nr	  29	  Rätten	  till	  insulinpump	  
67. Motion	  nr	  30	  Rätten	  till	  CGM	  
68. Motion	  nr	  31-‐32	  Diabetes	  och	  rättsväsendet	  
69. Motion	  nr	  33	  om	  att	  få	  komma	  till	  dietist	  
70. Motion	  nr	  34	  rörande	  grupplivförsäkring	  
71. Motion	  nr	  35	  Profilboende	  för	  äldre	  
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72. Motion	  nr	  36	  Avdragsgill	  merkostnad	  
73. Motion	  nr	  37	  Register	  för	  forskning	  
74. FS	  förslag	  nr	  21	  Ekonomisk	  inriktning	  
75. Riksstämmans	  avslutning	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  till	  föredragningslista.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  till	  
val	  och	  datum	  för	  justering	  av	  
protokollet	  	  

	  
Förslag	  till	  sekreterare	  för	  stämman	  
	  
att	   	  utse	  Linda	  Lundberg,	  koordinator	  vid	  förbundskansliet	  
	  
	  
Förslag	  till	  auktoriserad	  revisionsfirma	  för	  tiden	  fram	  till	  riksstämman	  2018	  
	  
att	   	  utse	  BDO	  Mälardalen	  AB	  
	  
Förbundsstyrelsen	  har	  genomfört	  en	  upphandling	  av	  auktoriserad	  revisionsfirma	  och	  
föreslår	  att	  stämman	  väljer	  BDO	  Mälardalen	  AB.	  	  
	  
	  
Förslag	  till	  justeringsdatum	  
	  
att	   	  fastställa	  sista	  dag	  för	  justering	  av	  protokollet	  till	  den	  30	  september	  2015.	  
	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   utse	  Linda	  Lundberg	  till	  sekreterare	  för	  stämman,	  	  

att	   välja	  BDO	  Mälardalen	  AB	  till	  auktoriserad	  revisionsfirma	  för	  tiden	  fram	  till	  
riksstämman	  2018,	  	  

att	   fastställa	  den	  30	  september	  2015	  som	  sista	  dag	  för	  justering	  av	  protokollet,	  och	  	  

att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Valberedningens	  förslag	  till	  
ersättningar	  

	   	  
Förbundsordförande	   50	  %	  av	  inkomstbasbeloppet	  per	  månad	  

fram	  t.o.m.	  nästkommande	  ordinarie	  
riksstämma.	  Förbundsordförande	  har	  rätt	  
till	  avtalsförsäkringar	  samt	  
företagshälsovård	  lika	  övriga	  tjänstemän	  
på	  Svenska	  Diabetesförbundet.	  

	  

Ledamöter	  i	  verkställande	  utskottet	  eller	  
motsvarande	  funktion	  (ej	  ordförande)	  

55	  %	  av	  inkomstbasbeloppet	  per	  år.	  	  

	  

	  

Övriga	  ledamöter	  i	  förbundsstyrelsen	  

(ej	  VU	  eller	  motsvarande	  funktion)	  

	  

30	  %	  av	  inkomstbasbeloppet	  per	  år.	  

Revisorer	  samt	  ersättare	   20	  %	  av	  inkomstbasbeloppet	  per	  år.	  

	   	  

Övriga	  arvoden	   Dagarvode	  utges	  till	  förtroendevalda	  vid	  
uppdrag	  för	  Diabetesförbundets	  räkning	  
samt	  resor	  med	  anledning	  härav,	  som	  
beslutats	  av	  förbundsstyrelsen	  eller	  med	  
stöd	  av	  given	  delegation.	  Uppdragen	  kan	  
som	  exempel	  avse	  sammanträden,	  
förrättningar,	  representation	  eller	  
deltagande	  i	  konferenser,	  studie-‐	  och	  
utbildningskurser.	  Dagarvodet	  är	  800	  kr,	  
om	  minst	  8	  timmar	  av	  tiden	  mellan	  kl.	  
06.00	  och	  24.00	  tas	  i	  anspråk	  för	  
uppdraget	  och	  500	  kr	  om	  mer	  än	  3	  men	  
inte	  8	  timmar	  av	  tiden	  tas	  i	  anspråk.	  För	  
mindre	  än	  3	  timmar	  utges	  300	  kronor.	  
Dagarvode	  utges	  inte	  för	  t.ex.	  
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förberedande	  arbete,	  som	  ingår	  i	  
grundarvodet.	  	  

	  

Förlorad	  arbetsförtjänst	   Ersätts	  med	  motsvarande	  inkomstbortfall	  
efter	  intyg	  från	  arbetsgivare	  eller	  på	  annat	  
sätt.	  	  

	  

Övriga	  ersättningar	   Ersättning	  för	  resa	  med	  egen	  bil	  ersätts	  
med	  det	  belopp	  som	  vid	  varje	  tidpunkt	  
anges	  i	  12	  kap.	  5	  §	  första	  stycket	  
inkomstskattelagen	  (1999:1229)	  ,	  f.n.	  18	  
kr	  50	  öre	  per	  mil.	  Förtroendevalda	  har	  
inte	  rätt	  till	  skattefritt	  traktamente.	  
Utlagda	  kostnader	  i	  övrigt	  ersätts	  mot	  
kvitto.	  	  

	  

	  

Framställan	  om	  dagarvode,	  förlorad	  arbetsförtjänst	  och	  övriga	  ersättningar	  görs	  på	  sådan	  
reseräkning	  som	  avses	  i	  fastställda	  riktlinjer	  för	  resor	  och	  inom	  den	  tid	  som	  där	  anges.	  	  
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Valberedningens	  förslag	  till	  val	  	  

Presidium	  riksstämman	  
Anders	  Ericsson,	  sammankallande	  

Ulla-‐Maj	  Andersson	  

Sven-‐Olof	  Andersson	  

	  

Bisittare	  till	  presidium	  
Hanna	  Wihlborn	  

	  

Förbundsordförande	  
Fredrik	  Löndahl	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Södra	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Omval	  

	  

Förbundsstyrelseledamöter	  
Ulf	  André	   Östra/(ev.	  Västra)	   Nyval	  

Jonas	  Bergstedt	   Östra	   Nyval	  

Björn	  Ehlin	   Västra	   Nyval	  

Sven	  Georén	   Norra	   Omval	  

Hannah	  Helgegren	   Södra	   Omval	  

Thomas	  Löfvenius	   Mellansvenska	   Omval	  

Carola	  Molin	   Norra	   Nyval	  

Kjell-‐Åke	  Nilsson	  

Eduardo	  Rossel	  Calvimontes	  

Kristine	  Strömberg	  

Norra	  

Östra	  

Södra	  

Omval	  

Nyval	  

Omval	  
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Förtroendevalda	  revisorer	  
Ann-‐Catrine	  Lundström	   Mellansvenska	   Omval	  

Peter	  Pollak	   Östra	   Omval	  

	  

Ersättare	  för	  förtroendevald	  revisor	  
Örjan	  Arwidsson	   Östra/(ev.	  Västra)	   Nyval	  

	   	   	  

	  

Valberedningens	  förslag	  till	  val	  av	  auktoriserad	  revisor	  
BDO	  Mälardalen	  AB	  

Förslaget	  till	  val	  av	  BDO	  som	  auktoriserad	  revisor	  under	  riksstämmoperioden	  2015-‐2018	  
grundas	  i	  följande	  argument:	  	  

	  

• kvalitativt	  säkerställd	  offert	  utifrån	  det	  förfrågningsunderlag	  och	  de	  krav	  som	  
Diabetesförbundet	  haft	  som	  grund	  för	  upphandling	  av	  revisor	  för	  perioden	  

• skälig	  prisbild	  både	  för	  enskilda	  kompetenser	  och	  uppskattad	  kostnad	  för	  
granskningsuppdrag	  och	  att	  offerten	  omfattar	  en	  prisbild	  som	  gäller	  för	  hela	  
upphandlingsperioden	  samt	  

• att	  ovanstående	  två	  punkter	  kunnat	  styrkas	  av	  de	  referenter	  som	  angetts	  av	  BDO	  
i	  offerten.	  
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Presentation	  av	  valberedningens	  
förslag	  till	  val,	  nominerade	  
kandidater	  

	  

Fredrik	  Löndahl	  nominerad	  till	  förbundsordförande	  
Fredrik	  är	  41	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1991.	  Blev	  medlem	  i	  Helsingborgs	  diabetes-‐
förening	  1992	  där	  han	  sedan	  1997	  ingått	  i	  dess	  styrelse	  med	  omväxlande	  uppdrag	  som	  
sekreterare,	  ordförande	  och	  kassör.	  Har	  även	  ingått	  i	  länsföreningens	  styrelse	  under	  ca	  10	  
år	  även	  där	  med	  omväxlande	  uppdrag	  som	  sekreterare,	  ordförande	  och	  kassör.	  Blev	  
invald	  i	  förbundsstyrelsen	  2006	  där	  han	  ingått	  i	  verkställande	  utskottet	  och	  som	  vice	  
ordförande	  från	  2009.	  Valdes	  till	  förbundsordförande	  2012.	  Är	  jurist	  och	  är	  rådman	  vid	  
Förvaltningsrätten	  i	  Malmö.	  	  
	  
	  
	  

	  Sven	  Georén	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Sven	  är	  66	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  2	  sedan	  1987.	  Han	  blev	  medlem	  i	  Luleå	  diabetes-‐
förening	  1989	  där	  han	  har	  varit	  kassör	  och	  ordförande.	  Även	  varit	  aktiv	  inom	  läns-‐
föreningen	  som	  dess	  ordförande	  under	  11	  år.	  Blev	  invald	  i	  förbundsstyrelsen	  2009	  där	  
han	  även	  ingått	  i	  det	  verkställande	  utskottet.	  Har	  haft	  flera	  viktiga	  uppdrag	  inom	  det	  
intressepolitiska	  området	  men	  även	  ingått	  i	  ekonomigruppen.	  
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Hannah	  Helgegren	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Hannah	  är	  33	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1994.	  Blev	  medlem	  i	  diabetesföreningen	  i	  
Göteborg	  ganska	  omgående	  under	  flera	  år	  men	  gjorde	  sen	  ett	  kort	  uppehåll	  för	  att	  
återinträda	  2005.	  Blev	  då	  rådsmedlem	  i	  Ung	  Diabetes	  för	  att	  sedan	  2009	  bli	  invald	  i	  
förbundsstyrelsen	  där	  hon	  den	  senast	  mandatperioden	  ingått	  i	  verkställande	  utskottet.	  
Bor	  sedan	  några	  år	  i	  Malmö	  där	  hon	  arbetar	  som	  leg.	  dietist.	  Har	  inom	  förbundet	  arbetat	  
med	  kostfrågor	  och	  internationella	  frågor	  i	  samverkan	  med	  Internationella	  Diabetes	  
Federationen.	  
	  
	  
	  

Ulf	  André	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Ulf	  är	  63	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  2	  sedan	  drygt	  10	  år.	  Blev	  medlem	  i	  Karlstads	  diabetes-‐
förening	  sedan	  8	  år	  där	  han	  är	  ordförande.	  Har	  även	  varit	  ordförande	  i	  länsföreningen.	  
Han	  är	  pensionerad	  officer	  och	  har	  även	  arbetat	  inom	  läkemedelsindustrin	  under	  flera	  år.	  
Han	  har	  under	  flera	  år	  arrangerat	  hälsomässor	  och	  även	  haft	  en	  del	  uppdrag	  under	  
Almedalsveckan.	  Har	  under	  flera	  år	  arrangerat	  idrottsläger	  för	  unga	  med	  diabetes	  typ	  1.	  
	  
	  

Jonas	  Bergstedt	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Jonas	  är	  33	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1985.	  Han	  blev	  medlem	  i	  Katrineholms	  
diabetesförening	  samma	  år.	  Han	  är	  sedan	  2010	  ordförande	  i	  föreningen	  och	  sedan	  två	  år	  
tillbaka	  även	  ordförande	  i	  länsföreningen.	  Centralt	  har	  han	  funnits	  med	  under	  flera	  år	  
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dels	  som	  vice	  ordförande	  i	  Ung	  Diabetes	  men	  även	  ingått	  i	  gruppen	  för	  medlemsvård.	  Han	  
har	  även	  deltagit	  i	  Internationella	  Diabetes	  Federationens	  council	  meeting.	  Han	  är	  
utbildad	  informatör	  men	  jobbar	  idag	  som	  lärare.	  
	  
	  

Björn	  Ehlin	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Björn	  är	  29	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1990.	  Han	  blev	  medlem	  i	  Diabetesföreningen	  
Norra	  Älvsborg	  samma	  år.	  Han	  har	  varit	  ledamot	  i	  styrelsen	  sedan	  2003	  och	  som	  
ordförande	  sedan	  2011,	  är	  sammankallande	  i	  länsföreningens	  valberedning.	  Centralt	  har	  
han	  varit	  rådsmedlem	  i	  Ung	  Diabetes	  under	  fyra	  år	  och	  var	  då	  vice	  ordförande.	  Förutom	  
statsvetare	  är	  han	  egenföretagare	  och	  hjälper	  bland	  annat	  föreningar	  med	  IT	  och	  
administration.	  
	  
	  

Kristine	  Strömberg	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Kristin	  är	  66	  år,	  har	  inte	  själv	  diabetes	  men	  både	  maken	  och	  en	  son	  har	  diabetes	  typ	  1.	  
Varit	  medlem	  i	  Tjustbygdens	  diabetesförening	  i	  mer	  än	  22	  år	  där	  hon	  varit	  kassör	  och	  nu	  
vice	  ordförande.	  Har	  även	  varit	  aktiv	  inom	  länsföreningen	  där	  hon	  är	  ordförande.	  Valdes	  
in	  i	  förbundsstyrelsen	  under	  perioden	  2003-‐2006	  för	  att	  sedan	  återkomma	  från	  2009.	  
Som	  specialpedagog	  och	  förälder	  har	  hon	  varit	  med	  att	  bilda	  och	  utveckla	  föräldrarådet	  
inom	  förbundet	  samt	  varit	  förbundets	  representant	  gentemot	  bl.a.	  Skolverket.	  	  
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Eduardo	  Rossel	  Calvimontes	  nominerad	  som	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  förbundsordförande	  och	  ledamot	  i	  FS	  
Eduardo	  är	  48	  år	  och	  har	  inte	  själv	  diabetes	  utan	  det	  är	  hans	  mor	  som	  har	  diabetes	  typ	  2	  
med	  komplikationer.	  Det	  var	  det	  som	  fick	  honom	  att	  engagera	  sig	  i	  de	  intressepolitiska	  
diabetesfrågorna.	  Han	  bor	  i	  Lammhult	  men	  är	  medlem	  i	  Hufvudstadens	  diabetesförening	  
sedan	  2012	  där	  han	  är	  kassör,	  är	  även	  vice	  ordförande	  i	  länsföreningen.	  Skälet	  är	  att	  han	  
arbetar	  nationellt	  som	  utvecklingskonsulent	  inom	  IOGT/NTO,	  som	  har	  sitt	  huvudkontor	  i	  
Stockholm.	  Tidigare	  politiskt	  engagerad	  men	  har	  nu	  lämnat	  den	  politiska	  banan.	  	  
	  
	  

Thomas	  Löfvenius	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Thomas	  är	  63	  år,	  har	  inte	  diabetes	  utan	  har	  en	  dotter	  som	  fick	  diabetes	  typ	  1	  1988.	  Blev	  
medlem	  i	  Gävles	  diabetesförening	  1989	  där	  han	  de	  senaste	  14	  åren	  är	  ordförande.	  Är	  
även	  aktiv	  i	  länsföreningen	  där	  han	  är	  ordförande	  sedan	  5	  år.	  Valdes	  in	  i	  
förbundsstyrelsen	  2012	  men	  innan	  dess	  ingått	  i	  arbetsgruppen	  för	  förbundets	  
organisationsstruktur.	  Är	  leg.	  sjuksköterska.	  
	  
	  

Kjell-‐Åke	  Nilsson	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Kjell-‐Åke	  är	  70	  år,	  har	  inte	  själv	  diabetes	  men	  har	  flera	  när	  anhöriga	  med	  sjukdomen.	  Han	  
blev	  medlem	  2007	  och	  är	  länsordförande	  sedan	  2009.	  Blev	  invald	  i	  förbundsstyrelsen	  
2012	  där	  han	  ingått	  i	  förhandlingsdelegationen	  och	  stadge-‐	  och	  ekonomigruppen.	  Han	  
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har	  en	  bred	  erfarenhet	  inom	  den	  politiska	  och	  fackliga	  världen	  samt	  47	  år	  inom	  
Försäkringskassan	  som	  inneburit	  att	  han	  kan	  bidra	  med	  denna	  erfarenhet.	  
	  
	  

Carola	  Molin	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Carola	  är	  48	  år	  och	  har	  haft	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1974	  och	  blev	  samma	  år	  medlem	  i	  
diabetesföreningen.	  Hon	  arbetar	  heltid	  som	  personlig	  assistent	  och	  ägnar	  stor	  del	  av	  sin	  
fritid	  inom	  diabetesföreningen	  i	  Umeå.	  Hon	  har	  stor	  kunskap	  om	  diabetes	  och	  har	  som	  
studieorganisatör	  arrangerat	  diabetesskola	  och	  barn-‐	  och	  familjeläger.	  	  
	  
	  

Roland	  Jonsson	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Roland	  är	  55	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1972,	  blev	  omedelbart	  medlem	  i	  Medelpads	  
diabetesförening.	  Aktiv	  i	  lokalföreningen	  blev	  han	  1977	  för	  att	  sedan	  efter	  fem	  år	  även	  bli	  
aktiv	  inom	  länsföreningen,	  har	  innehaft	  flera	  poster	  bland	  annat	  som	  ordförande.	  1992	  
blev	  han	  invald	  i	  förbundsstyrelsen	  och	  mellan	  åren	  1999-‐2012	  även	  ledamot	  i	  
verkställande	  utskottet.	  Har	  inom	  förbundet	  varit	  den	  som	  haft	  kontakterna	  med	  Folkspel	  
men	  även	  arbetat	  för	  att	  stärka	  lokalföreningarna	  i	  det	  intressepolitiska	  arbetet.	  
	  
	  

Cathrine	  Jonsson	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Cathrine	  är	  45	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1976.	  Medlem	  i	  Gällivare-‐Malmbergets	  
diabetesförening	  redan	  som	  barn,	  familjen	  flyttade	  senare	  till	  Arjeplog	  där	  hon	  numera	  är	  
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ordförande.	  Som	  ung	  deltog	  hon	  i	  internationella	  läger	  och	  fick	  en	  förståelse	  för	  
diabetesfrågor	  i	  andra	  länder.	  Var	  rådsmedlem	  i	  Ung	  Diabetes	  där	  hon	  befann	  sig	  mellan	  
1995	  och	  2000.	  Invald	  som	  ledamot	  i	  förbundsstyrelsen	  2009.	  Har	  där	  varit	  kontaktperson	  
med	  ABF	  och	  är	  engagerad	  i	  äldrefrågor	  och	  fotvårdsfrågor.	  
	  
	  

Bert	  Bohlin	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Bert	  är	  63	  år,	  fick	  diagnosen	  diabetes	  typ	  2	  1997	  och	  inom	  loppet	  av	  ett	  par	  år	  blev	  han	  
medlem	  i	  diabetesföreningen	  i	  Kungälv.	  Han	  var	  där	  aktiv	  som	  vice	  ordförande	  och	  senare	  
revisor	  i	  länet.	  Blev	  vald	  som	  ledamot	  i	  förbundsstyrelsen	  2001	  där	  han	  innehaft	  uppdrag	  i	  
förhandlingsdelegationen	  och	  ekonomigruppen.	  Arbetat	  som	  arbetsledare	  inom	  industrin	  
och	  fackligt	  aktiv	  inom	  Ledarna	  under	  många	  år.	  
	  
	  

Leif	  Brandt	  är	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  och	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  revisorersättare	  
Leif	  är	  53	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1973.	  Han	  blev	  medlem	  samma	  år	  i	  
Oskarhamnsortens	  diabetesförening.	  Är	  sedan	  9	  år	  ordförande	  i	  Höglandets	  
diabetesförening	  efter	  flytt	  från	  Oskarshamn.	  Han	  har	  haft	  flera	  politiska	  uppdrag	  och	  har	  
vid	  alla	  tillfällen	  deltagit	  i	  de	  olika	  kampanjer	  som	  förbundet	  drivit	  i	  inom	  det	  medicinska	  
intressepolitiska	  området.	  Han	  är	  sjukpensionär	  och	  ägnar	  stor	  tid	  till	  diabetesfrågor	  och	  
till	  det	  lokala	  arbetet.	  
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Anna	  Karlsén	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Anna	  är	  46	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1978.	  Hon	  är	  medlem	  i	  Diabetesföreningen	  
Kronoberg	  och	  är	  sedan	  2008	  ledamot	  i	  styrelsen,	  kassör	  de	  senaste	  4	  åren.	  Varit	  ledamot	  
i	  förbundsstyrelsen	  2009-‐2012.	  Är	  leg.	  sjuksköterska	  med	  specialistutbildning	  inom	  
intensivvård	  men	  även	  läst	  diabetes	  för	  sjuksköterskor	  och	  använder	  denna	  kunskap	  (ihop	  
med	  egen	  erfarenhet),	  till	  att	  undervisa	  personal	  inom	  äldreomsorgen	  där	  hon	  arbetar	  
som	  bitr.	  verksamhetschef.	  	  
	  
	  
	  
Barbro	  Norström	  nominerad	  som	  ledamot	  i	  FS	  
Barbro	  är	  68	  år	  har	  inte	  diabetes	  själv	  utan	  har	  genom	  sitt	  arbete	  som	  
diabetessjuksköterska	  ett	  stort	  intresse	  för	  diabetesfrågor.	  Hon	  är	  numera	  pensionär	  men	  
fortsätter	  med	  att	  arbeta	  halvtid.	  Är	  medlem	  i	  Norra	  Västmanlands	  diabetesförening	  
sedan	  mitten	  av	  80-‐talet	  och	  är	  ledamot	  i	  dess	  styrelse.	  	  
	  
	  
	  

Peter	  Pollak	  nominerad	  som	  revisor	  och	  revisorsersättare	  
Peter	  Pollak	  är	  73	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  2	  sedan	  2006.	  Blev	  medlem	  omedelbart	  i	  Sala-‐
Heby	  diabetesförening	  där	  han	  är	  kassör,	  ingår	  även	  i	  länsföreningen	  som	  kassör.	  Ganska	  
naturlig	  post	  då	  han	  har	  en	  bakgrund	  som	  bankdirektör.	  Han	  hade	  kontakt	  med	  
diabetesföreningen	  redan	  innan	  då	  han	  vid	  några	  tillfällen	  suttit	  som	  mötesordförande	  på	  
föreningens	  årsmöte.	  Han	  har	  även	  andra	  uppdrag	  inom	  andra	  HSO-‐föreningar	  både	  som	  
engagerad	  i	  intressepolitik	  men	  även	  som	  revisor.	  Förbundets	  revisor	  sedan	  2009.	  
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Ann-‐Catrine	  Lundström	  nominerad	  som	  revisor	  och	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  revisorsersättare	  	  
Anci	  är	  47	  år	  och	  har	  diabetes	  typ	  1	  sedan	  1984.	  Blev	  medlem	  tidigt	  i	  Söderhamns	  
diabetesförening.	  Hon	  är	  ledamot	  i	  styrelsen	  där	  hon	  är	  kassör.	  Är	  även	  kassör	  i	  
länsföreningen.	  Arbetar	  som	  revisorassistent	  med	  löpande	  bokföring	  och	  en	  del	  bokslut.	  
Är	  sedan	  riksstämman	  2006	  revisor	  i	  förbundet.	  
	  
	  

Örjan	  Arwidsson	  som	  nominerad	  revisorsersättare	  
Örjan	  är	  71	  år	  och	  numera	  pensionär	  vilket	  har	  inneburit	  mer	  tid	  för	  föreningslivet.	  
Det	  gäller	  inte	  bara	  diabetesföreningen	  utan	  även	  andra	  föreningar	  inom	  HSO.	  Han	  har	  
diabetes	  typ	  2	  som	  upptäcktes	  för	  ca	  10	  år	  sedan	  vilket	  fick	  honom	  att	  omedelbart	  bli	  
medlem	  i	  föreningen	  och	  därmed	  Svenska	  Diabetesförbundet.	  Han	  är	  journalist	  så	  helt	  
naturligt	  är	  han	  den	  som	  är	  sekreterare	  både	  i	  Karlstads	  DF	  och	  i	  länsföreningen.	  
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Sammanställning	  över	  inkomna	  
nomineringar	  

	   	  

Uppdrag	  Förbundsordförande	  
	  

Fredrik	  Löndahl,	  Helsingborg	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Eduardo	  Rossel	  Calvimontes,	  Växjö	  

Nominerad	  av	  
	  

Sollefteå	  DF,	  Kronoberg	  DF,	  Uppsala	  DF,	  
Falun-‐Borlänge	  DF,	  Södra	  Dalarna	  DF,	  
Västbergslagen	  DF,	  Gävle	  DF,	  Eslöv	  DF	  
m.o.,	  Oskarhamnsortens	  DF,	  Umeå	  DF	  
m.o.,	  Västerås	  DF,	  Östersunds	  DF,	  
Tjustbygdens	  DF,	  Varbergs	  DF,	  
Kungsbacka	  DF,	  Halmstad-‐Laholm-‐Hylte	  
DF,	  Skellefteå	  DF,	  Bodens	  DF,	  Sydvästra	  
Skånes	  DF,	  Kiruna	  DF,	  Luleå	  DF,	  Piteå	  DF,	  
Norra	  Västmanlands	  DF,	  Helsingborgs	  DF	  
m.o.,	  Örebro	  DF,	  Medelpads	  DF,	  
Örnsköldsviks	  DF,	  Ljungby-‐Markaryd	  DF	  

	  

Norrköpings	  DF	  m.o.,	  Linköpings	  DF,	  
Hufvudstadens	  DF	  m.o.,	  Höglandets	  DF	  
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Uppdrag	  
Förbundsstyrelseledamot	  
	  

Ulf	  André,	  Karlstad	  

	  

	  

	  

	  

Jonas	  Bergstedt,	  Katrineholm	  

	  

	  

Bert	  Bohlin,	  Kareby	  

	  

Leif	  Brandt,	  Vetlanda	  

	  

Björn	  Ehlin,	  Trollhättan	  

	  

	  

Sven	  Georén,	  Luleå	  

	  

	  

Hannah	  Helgegren,	  Malmö	  

	  

	  

Cathrine	  Jonsson,	  Umeå	  

	  

Nominerad	  av	  
	  

	  

Arvika	  DF,	  Filipstads	  DF,	  Fryksdalens	  DF,	  
Karlstad	  DF,	  Kristinehamn	  DF,	  
Hufvudstadens	  DF	  m.o.,	  Luleå	  DF,	  Örebro	  
DF,	  Norrköpings	  DF	  m.o.,	  Medelpads	  DF,	  
Katrineholm	  DF	  m.o.	  

	  

Eskilstuna	  DF,	  Karlstad	  DF,	  
Nyköpingsortens	  DF,	  Örebro	  DF	  

	  

Kungälv/Ale	  DF	  

	  

Höglandets	  DF,	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.,	  	  

	  

Kungälv/Ale	  DF,	  Norra	  Älvsborgs	  DF,	  Borås	  
DF	  m.o.,	  Örebro	  DF	  

	  

Tjustbygdens	  DF,	  Bodens	  DF,	  Kiruna	  DF,	  
Luleå	  DF,	  Piteå	  DF	  

	  

Hufvudstadens	  DF	  m.o.,	  Eslöv	  DF	  m.o.,	  
Sydvästra	  Skånes	  DF,	  Luleå	  DF,	  
Tjustbygdens	  DF,	  Örebro	  DF,	  Halmstad	  DF	  

	  

Bodens	  DF,	  Kiruna	  DF,	  Piteå	  DF,	  Arjeplog	  
DF,	  Luleå	  DF	  
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Roland	  Jonsson,	  Kovland	  

	  

	  

Anna	  Karlsén,	  Växjö	  

	  

	  

Birgitta	  Kihlberg,	  Stockholm	  

(Har	  avsagt	  sig	  omval)	  

	  

Thomas	  Löfvenius,	  Gävle	  

	  

	  

Carola	  Molin,	  Umeå	  

	  

	  

Kjell-‐Åke	  Nilsson,	  Robertsfors	  

	  

	  

Barbro	  Norström,	  Fagersta	  

	  

Eduardo	  Rossel	  Calvimontes,	  Växjö	  

	  

Kristine	  Strömberg,	  Västervik	  

	  

	  

	  

	  

Sollefteå	  DF,	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.,	  
Luleå	  DF,	  Medelpads	  DF,	  Örnsköldsviks	  DF	  

	  

Kronoberg	  DF,	  Landskrona	  DF	  m.o.,	  
Ljungby-‐Markaryds	  DF	  

	  

Hufvudstadens	  DF,	  Norrköpings	  DF	  m.o.,	  
Höglandets	  DF	  

	  

	  

Ljusdals	  DF,	  Gävle	  DF,	  Söderhamns	  DF,	  
Sandvikens	  DF,	  Östersunds	  DF,	  Luleå	  DF,	  
Medelpads	  DF,	  Örnsköldsviks	  DF	  

	  

Umeå	  DF	  m.o.,	  Skellefteå	  DF	  

	  

Robertsfors	  DF,	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.,	  
Umeå	  DF	  m.o.,	  Skellefteå	  DF,	  Södra	  
Lappmarkens	  DF,	  Luleå	  DF	  

	  

Västerås	  DF,	  Norra	  Västmanlands	  DF	  

	  

Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  

	  

Eslöv	  DF	  m.o.,	  Oskarhamnsortens	  DF,	  
Luleå	  DF,	  Tjustbygdens	  DF,	  Örebro	  DF,	  
Halmstad	  DF,	  Örnsköldsviks	  DF	  
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Uppdrag	  Revisor	  
	  

Ann-‐Catrine	  Lundström,	  Söderhamn	  

	  

	  

	  

Peter	  Pollak,	  Sala	  

Nominerad	  av	  
	  

Ljusdals	  DF,	  Sollefteå	  DF,	  Gävle	  DF,	  
Söderhamns	  DF,	  Sandvikens	  DF,	  
Linköpings	  DF,	  Medelpads	  DF,	  
Örnsköldsviks	  DF	  

	  

Hufvudstadens	  DF	  m.o.,	  Sala-‐Heby	  DF,	  
Västerås	  DF,	  Luleå	  DF,	  Norra	  
Västmanlands	  DF,	  Linköpings	  DF,	  
Örnsköldsviks	  DF	  

	  

Uppdrag	  Revisorsersättare	  
	  

Örjan	  Arwidsson,	  Karlstad	  

	  

Leif	  Brandt,	  Vetlanda	  

	  

Ann-‐Catrine	  Lundström,	  Söderhamn	  

	  

	  

Peter	  Pollak,	  Sala	  

Nominerad	  av	  
	  

Luleå	  DF,	  Karlstad	  DF,	  Örebro	  DF	  

	  

Höglandets	  DF	  

	  

Sollefteå	  DF,	  Ljusdals	  DF,	  Gävle	  DF,	  
Hufvudstadens	  DF	  m.o.,	  Söderhamns	  DF,	  
Medelpads	  DF	  

	  

Medelpads	  DF	  

	  

Fyra	  föreningar	  har	  skickat	  in	  nomineringar	  efter	  det	  att	  nomineringstiden	  gått	  ut	  och	  
dessa	  redovisas	  följaktligen	  inte.	  En	  nominering	  har	  förklarats	  ogiltig	  då	  varken	  den	  som	  
nominerat	  och	  den	  som	  var	  nominerad	  är	  medlemmar.	  	  
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Åtgärdade	  motioner	  från	  
riksstämman	  2012	  

Motion	  nr	  11	  Lägerbidrag	  
	  

Riksstämmans	  beslut:	  

att	   	  bifalla	  motionen,	  innebärande	  att	  lägerbidrag	  ska	  ges	  till	  läger	  på	  tre	  dagar.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  beslutade	  vid	  sitt	  sammanträde	  den	  30	  augusti-‐2	  september	  2012	  att	  

ge	  dåvarande	  kanslichefen	  i	  uppdrag	  att	  utarbeta	  förslag	  till	  nya	  riktlinjer	  för	  läger.	  Beslut	  

om	  nya	  riktlinjer	  fattades	  vid	  ett	  per	  capsulam	  sammanträde	  den	  22	  januari	  2013.	  Enligt	  

de	  nya	  riktlinjerna	  beviljas	  bidrag	  vid	  läger	  som	  omfattar	  minst	  två	  övernattningar	  (dvs.	  

minst	  tre	  dagar	  sammanhängande).	  Som	  dag	  räknas	  hel	  dag	  mellan	  två	  övernattningar	  

samt	  startdag	  senast	  16:00	  och	  slutdag	  tidigast	  12:00.	  

	  

Uppdraget	  är	  därmed	  åtgärdat.	  
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Förbundsstyrelsens	  
förslag	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  1.	  
Yttrande-‐	  och	  förslagsrätt	  vid	  
stämman	  

Ung	  Diabetes	  råd	  och	  Föräldrarådet	  är	  inte	  reglerat	  av	  stadgan,	  och	  rådens	  ledamöter	  har	  
därför	  inte	  i	  stadgan	  getts	  yttrande-‐	  eller	  förslagsrätt	  vid	  riksstämman.	  Både	  Ung	  Diabetes	  
råd	  och	  Föräldrarådet	  deltar	  aktivt	  i	  förbundets	  arbete	  och	  har	  en	  naturlig	  plats	  i	  det	  
forum	  som	  riksstämman	  utgör.	  Förbundsstyrelsen	  föreslår	  därför	  att	  de	  av	  Ung	  Diabetes	  
råds	  och	  Föräldrarådets	  ledamöter	  som	  inte	  deltar	  i	  stämman	  såsom	  ombud	  ska	  ha	  
yttrande-‐	  och	  förslagsrätt	  under	  stämman.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   Ung	  Diabetes	  råds	  och	  Föräldrarådets	  ledamöter	  har	  yttrande-‐	  och	  förslagsrätt	  
under	  riksstämman,	  och	  

att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  2.	  
Tolkning	  av	  stadgan:	  
Differentierad	  medlemsavgift	  

Riksstämman	  2012	  beslutade	  om	  en	  ny	  gemensam	  stadga	  för	  hela	  Diabetesförbundets	  
organisation.	  Som	  en	  följd	  av	  beslutet	  hanteras	  medlemsavgifterna	  sedan	  den	  1	  oktober	  
2012	  av	  förbundskansliet.	  I	  en	  skrivelse	  daterad	  den	  18	  oktober	  2012	  begärde	  
Norrköpings	  DF	  m.o.	  förbundsstyrelsens	  tolkning	  av	  §	  5	  i	  stadgan.	  I	  skrivelsen	  anfördes	  att	  
föreningen	  tillämpar	  olika	  avgifter	  beroende	  på	  medlemmens	  ålder	  och	  att	  detta	  borde	  
vara	  möjligt,	  eftersom	  det	  var	  fråga	  om	  lokalföreningens	  avgift	  som	  lokalföreningen	  själv	  
bestämmer.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  beslutade	  vid	  sitt	  sammanträde	  den	  30	  november-‐2	  december	  2012	  
att	  tolka	  §	  5	  i	  stadgan	  på	  så	  sätt	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  differentiera	  lokalföreningens	  
avgift	  för	  en	  typ	  av	  medlemskap.	  Beslutet	  motiverades	  enligt	  följande:	  
	  
Den	  organisationsförändring	  som	  genomfördes	  den	  1	  oktober	  2012	  har	  flera	  syften.	  Detta	  
har	  kommunicerats	  i	  arbetsgruppens	  förslag	  vid	  ordförandemötet	  2011,	  i	  remissen	  till	  
föreningarna	  under	  hösten	  2011	  samt	  i	  förbundsstyrelsens	  förslag	  till	  riksstämman.	  Ett	  av	  
syftena	  är	  att	  så	  långt	  möjligt	  skapa	  enhetlighet	  i	  medlemshanteringen	  och	  att	  samma	  
typer	  av	  medlemskap	  ska	  erbjudas	  över	  hela	  landet.	  När	  det	  gäller	  storleken	  på	  
lokalföreningarnas	  avgifter	  ansågs	  dock	  att	  föreningarna	  själva	  skulle	  besluta	  om	  dessa.	  
Tankar	  på	  en	  enhetlig	  avgift	  oavsett	  föreningstillhörighet	  avfärdades.	  Stadgan	  och	  
riksstämmans	  beslut	  innebär	  alltså	  att	  föreningarna	  beslutar	  om	  sina	  avgifter	  för	  de	  typer	  
av	  medlemskap	  som	  finns,	  dvs.	  fullbetalande	  medlem	  eller	  familjemedlem.	  Möjligheten	  
att	  differentiera	  avgiftens	  storlek	  har	  aldrig	  uttryckligen	  lyfts	  upp	  under	  arbetets	  gång	  
eller	  i	  debatten,	  men	  har	  inte	  heller	  varit	  avsikten.	  En	  sådan	  ordning	  skulle	  i	  praktiken	  
innebära	  att	  en	  förening	  erbjuder	  olika	  typer	  av	  medlemskap	  och	  att	  den	  enhetlighet	  som	  
efterfrågats	  frångås.	  Det	  skulle	  också	  innebära	  en	  allt	  för	  stor	  administration	  för	  
förbundskansliet	  att	  hantera	  lokala	  lösningar	  för	  96	  föreningar.	  I	  remissen	  som	  skickades	  
ut	  till	  föreningarna	  talas	  också	  om	  att	  föreningarna	  ska	  meddela	  ”vilken	  avgift”	  som	  gäller.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   godkänna	  förbundsstyrelsens	  tolkning.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  3.	  
Tolkning	  av	  stadgan:	  
Familjemedlemskap	  

I	  den	  förbundsstadga	  som	  gällde	  fram	  till	  den	  19	  maj	  2012	  fanns	  inget	  hinder	  mot	  att	  en	  
person	  var	  medlem	  i	  mer	  än	  en	  lokalförening.	  För	  lokalföreningarna	  fanns	  möjlighet	  att	  
erbjuda	  familjemedlemskap.	  Genom	  den	  nya	  stadgan	  försvann	  möjligheten	  till	  
dubbelanslutning,	  medan	  familjemedlemskap	  blev	  obligatoriskt	  och	  ska	  erbjudas	  i	  alla	  
föreningar.	  Under	  våren	  2013	  uppkom	  frågan	  om	  huvudmedlemmen	  och	  
familjemedlemmen	  måste	  tillhöra	  samma	  lokalförening.	  Det	  aktuella	  fallet	  gällde	  en	  
familj	  där	  ett	  barn	  har	  diabetes.	  Familjen	  har	  varit	  medlemmar	  i	  den	  närmst	  belägna	  
föreningen,	  men	  barnet	  har	  också	  varit	  medlem	  i	  en	  annan	  förening	  som	  erbjuder	  mer	  
aktiviteter	  för	  barn.	  	  
	  
Vid	  sitt	  sammanträde	  den	  15-‐17	  mars	  2013	  beslutade	  förbundsstyrelsen	  att	  tolka	  stadgan	  
på	  så	  sätt	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  för	  en	  familjemedlem	  att	  tillhöra	  en	  annan	  lokalförening	  
än	  huvudmedlemmen.	  Beslutet	  motiverades	  enligt	  följande:	  	  
	  
Inledningsvis	  noterar	  förbundsstyrelsen	  att	  medlemskapets	  hemvist	  numera	  är	  i	  
förbundet	  och	  att	  nu	  gällande	  stadga	  inte	  möjliggör	  dubbelanslutning	  till	  två	  
lokalföreningar.	  Medlemmen	  tillhör	  istället	  den	  lokalförening	  inom	  vars	  
upptagningsområde	  han	  eller	  hon	  bor	  eller	  själv	  har	  valt.	  Det	  skulle	  däremot	  i	  och	  för	  sig	  
vara	  fullt	  möjligt	  att	  en	  familjemedlem	  tillhör	  en	  annan	  förening	  än	  huvudmedlemmen.	  
Familjemedlemskapet	  är	  ett	  fullvärdigt	  medlemskap	  som	  ger	  rösträtt	  vid	  årsmöte	  och	  
möjlighet	  att	  bli	  vald	  till	  olika	  förtroendeuppdrag.	  Samtidigt	  har	  det	  i	  arbetet	  med	  att	  ta	  
fram	  den	  nu	  gällande	  stadgan	  uttalats	  att	  familjemedlemmar	  normalt	  inte	  ska	  få	  egna	  
utskick	  etc.,	  vilket	  har	  sin	  grund	  i	  att	  huvudmedlemmen	  får	  föreningens	  utskick.	  Om	  den	  
enskilde	  kan	  välja	  att	  vara	  familjemedlem	  i	  en	  annan	  förening	  måste	  han	  eller	  hon	  få	  ett	  
eget	  utskick,	  men	  lokalföreningen	  får	  inte	  täckning	  för	  sina	  kostnader.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  finner	  att	  övervägande	  skäl	  talar	  för	  att	  det	  inte	  är	  möjligt	  att	  som	  
familjemedlem	  tillhöra	  en	  annan	  lokalförening	  än	  den	  som	  huvudmedlemmen	  tillhör.	  En	  
lösning	  kan	  vara	  att	  en	  person	  i	  hushållet	  blir	  fullbetalande	  medlem	  utan	  tidning	  i	  den	  
andra	  föreningen,	  varefter	  övriga	  personer	  i	  hushållet	  kan	  bli	  familjemedlemmar	  i	  denna.	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	   34/159	  
	  

	  

Därutöver	  kan	  tilläggas	  att	  förbundsstyrelsen	  i	  förslag	  nr	  13	  föreslår	  att	  en	  medlem	  ska	  
kunna	  vara	  medlem	  i	  en	  mer	  än	  en	  lokalförening.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   godkänna	  förbundsstyrelsens	  tolkning.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  4.	  
Tolkning	  av	  stadgan:	  Tillgång	  till	  
uppgifter	  rörande	  medlemmar	  

I	  den	  organisationsstruktur	  som	  gällde	  fram	  t.o.m.	  riksstämman	  2012	  var	  medlemskapets	  
hemvist	  lokalföreningen.	  Det	  innebar	  att	  en	  länsförening	  inte	  hade	  direkt	  tillgång	  till	  
medlemsregistret	  för	  uppgifterna	  om	  medlemmarna	  i	  det	  egna	  länet,	  utan	  man	  var	  
tvungen	  att	  gå	  via	  lokalföreningarna.	  Frågan	  om	  medlemskap	  i	  länsföreningen	  hanterades	  
också	  olika;	  det	  kunde	  vara	  antingen	  de	  fysiska	  medlemmarna	  eller	  lokalföreningarna	  som	  
formellt	  var	  att	  betrakta	  som	  medlemmar	  i	  länsföreningen.	  Genom	  den	  nya	  
förbundsstadgan	  ändrades	  medlemskapets	  hemvist	  till	  att	  vara	  i	  förbundet.	  
Medlemmarna	  tillhör	  sedan	  den	  lokalförening	  inom	  vars	  verksamhetsområde	  han	  eller	  
hon	  bor,	  eller	  själv	  valt	  att	  tillhöra,	  samt	  länsföreningen,	  om	  sådan	  finns.	  Under	  våren	  
2013	  uppkom	  frågan	  om	  länsföreningarna	  genom	  den	  nya	  stadgan	  har	  direkt	  tillgång	  till	  
uppgifter	  om	  medlemmarna	  och	  kan	  få	  etiketter	  för	  egna	  utskick.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  beslutade	  vid	  sitt	  sammanträde	  den	  31	  maj-‐1	  juni	  2013	  att	  tolka	  
stadgan	  på	  så	  sätt	  att	  en	  länsförening	  ska	  ha	  direkt	  tillgång	  till	  uppgifter	  rörande	  sina	  
medlemmar	  och	  även	  möjlighet	  att	  få	  adressetiketter	  för	  egna	  utskick.	  Beslutet	  
motiverades	  enligt	  följande:	  
	  
Frågan	  om	  vem	  som	  har	  tillgång	  till	  uppgifterna	  i	  medlemsregistret	  är	  inte	  uttryckligen	  
reglerad	  i	  förbundsstadgan.	  I	  §	  6	  anges	  att	  registret	  är	  ”förbundets	  centrala	  
medlemsregister”.	  Vidare	  framgår	  av	  §	  4	  första	  stycket	  att	  endast	  fysiska	  personer	  kan	  
vara	  medlemmar	  samt	  att	  medlemskapet	  omfattar	  1)	  Svenska	  Diabetesförbundet,	  2)	  en	  
lokalförening	  och	  3)	  länsföreningen,	  om	  lokalföreningen	  tillhör	  en	  ansluten	  sådan.	  	  
Eftersom	  medlemskapet	  alltså	  omfattar	  alla	  nivåer	  i	  organisationen	  finner	  
förbundsstyrelsen	  att	  en	  länsförening	  ska	  ha	  direkt	  tillgång	  till	  uppgifter	  rörande	  sina	  
medlemmar	  och	  även	  möjlighet	  att	  få	  adressetiketter	  för	  egna	  utskick.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   godkänna	  förbundsstyrelsens	  tolkning.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  5.	  
Tolkning	  av	  stadgan:	  
Nedläggning	  av	  lokalförening	  

Under	  våren	  2013	  uppkom	  frågan	  om	  tolkning	  av	  §	  15	  i	  stadgan,	  rörande	  
medelsförvaltning	  vid	  nedläggning	  av	  en	  lokalförening.	  Bakgrunden	  till	  tolkningen	  var	  att	  
§	  15	  i	  princip	  hade	  överförts	  från	  den	  gamla	  stadgan	  i	  oförändrat	  skick,	  trots	  den	  
förändring	  som	  skedde	  i	  organisationsstrukturen	  där	  medlemmarna	  numera	  automatiskt	  
förs	  över	  till	  en	  annan	  förening	  vid	  nedläggning	  istället	  för	  som	  tidigare	  där	  medlemmen	  
själv	  behövde	  göra	  ett	  aktivt	  val	  för	  fortsatt	  medlemskap.	  Den	  aktuella	  föreningen	  hade	  
på	  sitt	  årsmöte	  formellt	  beslutat	  om	  nedläggning.	  I	  ärendet	  framkom	  dock	  att	  avsikten	  
varit	  att	  föra	  över	  medlemmarna	  till	  den	  närmast	  belägna	  föreningen	  som	  skulle	  fortsätta	  
verksamheten.	  Frågan	  var	  då	  om	  föreningens	  medel	  skulle	  överföras	  till	  förbundet	  för	  
särskild	  förvaltning	  eller	  inte.	  
	  
Vid	  sitt	  sammanträde	  den	  31	  maj-‐1	  juni	  2013	  beslutade	  förbundsstyrelsen	  att	  tolka	  
stadgan	  på	  så	  sätt	  att	  en	  nedläggning	  av	  en	  ansluten	  lokalförening	  ska	  jämställas	  med	  
samgående	  med	  en	  annan	  förening,	  under	  förutsättning	  att	  merparten	  av	  medlemmarna	  
överförs	  till	  den	  sistnämnda	  föreningen.	  Det	  innebär	  att	  den	  nedlagda	  föreningens	  medel	  
övertas	  av	  den	  andra	  föreningen	  och	  inte	  ska	  överföras	  till	  förbundet	  för	  särskild	  
förvaltning.	  Beslutet	  motiverades	  enligt	  följande:	  	  
	  
I	  §	  15	  i	  stadgan	  regleras	  vad	  som	  sker	  vid	  nedläggning	  av	  en	  ansluten	  förening.	  Enligt	  
första	  stycket	  ska	  först	  möjligheten	  till	  samgående	  med	  annan	  lokalförening	  undersökas.	  I	  
sådant	  fall	  sker	  i	  praktiken	  en	  ”fusion”,	  vilket	  innebär	  att	  föreningarnas	  tillgångar	  och	  
skulder	  övertas	  av	  en	  av	  de	  samgående	  föreningarna.	  Om	  en	  ansluten	  lokalförening	  läggs	  
ner	  utan	  samgående	  med	  annan	  lokalförening,	  ska	  föreningens	  tillgångar	  enligt	  andra	  
stycket	  överföras	  till	  Svenska	  Diabetesförbundet	  för	  särskild	  förvaltning	  under	  längst	  två	  
år.	  Om	  det	  under	  denna	  tid	  bildas	  en	  ny	  lokalförening	  inom	  verksamhetsområdet	  som	  
ansluter	  sig	  till	  förbundet	  ska	  de	  förvaltade	  medlen	  tillföras	  denna	  förening.	  Vidare	  anges	  
i	  fjärde	  stycket	  att	  medlemmarna,	  när	  beslut	  om	  nedläggning	  har	  fattats,	  överförs	  till	  den	  
närmast	  belägna	  lokalförening	  som	  är	  ansluten	  till	  förbundet,	  eller	  till	  den	  förening	  som	  
medlemmen	  meddelar	  att	  han	  eller	  hon	  vill	  tillhöra.	  
	  
Med	  den	  nya	  organisationsstrukturen	  blir	  det	  ur	  den	  enskilde	  medlemmens	  perspektiv	  
som	  regel	  ingen	  praktisk	  skillnad	  mellan	  ett	  beslut	  om	  samgående	  eller	  beslut	  om	  
nedläggning	  där	  medlemmen	  överförs	  till	  den	  närmast	  belägna	  föreningen.	  Vid	  en	  ren	  
bokstavstolkning	  av	  stadgan	  skulle	  dock	  föreningens	  ekonomiska	  medel	  behandlas	  olika	  
beroende	  på	  hur	  besluten	  formulerats.	  Förbundsstyrelsen	  finner	  mot	  denna	  bakgrund	  att	  
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en	  nedläggning	  av	  en	  ansluten	  lokalförening	  ska	  jämställas	  med	  samgående	  med	  en	  
annan	  förening,	  under	  förutsättning	  att	  merparten	  av	  medlemmarna	  överförs	  till	  den	  
sistnämnda	  föreningen.	  Det	  innebär	  att	  den	  nedlagda	  föreningens	  medel	  övertas	  av	  den	  
andra	  föreningen	  och	  inte	  ska	  överföras	  till	  förbundet	  för	  särskild	  förvaltning.	  
	  
Därutöver	  kan	  tilläggas	  att	  förbundsstyrelsen	  i	  förslag	  nr	  15	  föreslår	  en	  annan	  ordning	  för	  
hantering	  av	  en	  lokalförenings	  medel	  vid	  nedläggning	  att	  gälla	  framöver.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   godkänna	  förbundsstyrelsens	  åtgärder.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  6.	  
Tolkning	  av	  stadgan:	  Begreppet	  
betalande	  medlem	  

Förbundsstyrelsen	  har	  under	  innevarande	  mandatperiod	  lagt	  stor	  vikt	  vid	  ”ordning	  och	  
reda”.	  I	  detta	  arbete	  har	  framkommit	  ett	  behov	  av	  en	  tydlig	  och	  enhetlig	  definition	  av	  
begreppet	  betalande	  medlem.	  	  
	  
Vid	  sitt	  sammanträde	  den	  5-‐7	  december	  2014	  beslutade	  förbundsstyrelsen	  att	  tolka	  
stadgan	  på	  så	  sätt	  att	  medlemsantalet	  vid	  varje	  tidpunkt	  ska	  bestämmas	  utifrån	  det	  antal	  
aktiva	  medlemmar	  som	  då	  betalt	  sin	  medlemsavgift,	  dels	  att	  det	  krävs	  betalning	  av	  
avgiften	  innan	  en	  medlem	  kan	  inneha	  ett	  förtroendeuppdrag	  i	  organisationen	  eller	  utöva	  
rösträtt	  vid	  årsmöte	  och	  riksstämma.	  Beslutet	  motiverades	  enligt	  följande:	  
	  
Av	  §	  4	  första	  stycket	  i	  stadgan	  framgår	  att	  medlem	  i	  förbundet	  är	  den	  fysiske	  medlem	  
som	  till	  förbundet	  betalat	  fastställd	  medlemsavgift.	  Medlemmen	  tillhör	  också	  en	  
lokalförening.	  Vidare	  sägs	  i	  andra	  stycket	  att	  medlemskapet	  gäller	  under	  en	  period	  om	  
ett	  år	  från	  inträdet	  i	  förbundet.	  Det	  innebär	  att	  en	  person	  är	  att	  betrakta	  som	  medlem	  
under	  en	  kortare	  period,	  trots	  att	  avgiften	  ännu	  inte	  betalats.	  Det	  är	  inte	  heller	  alla	  som	  
anmält	  sitt	  intresse	  och	  registrerats	  som	  i	  slutändan	  betalar	  sin	  avgift.	  Sådana	  personer	  
stryks	  normalt	  ur	  medlemsregistret	  efter	  cirka	  två	  månader.	  Detta	  kan	  leda	  till	  tolknings-‐	  
och	  tillämpningsproblem	  framförallt	  i	  samband	  med	  årsskiften,	  då	  uppgifter	  om	  
medlemsantal	  ska	  redovisas	  av	  både	  förbund	  och	  föreningar	  i	  olika	  dokument	  och	  
utifrån	  olika	  regelverk,	  men	  också	  t.ex.	  i	  samband	  med	  riksstämman.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  bedömer	  det	  som	  viktigt	  att	  samma	  medlemsantal	  förekommer	  i	  olika	  
handlingar	  och	  att	  medlemsbegreppet	  ges	  en	  enhetlig	  definition.	  	  I	  Socialstyrelsens	  
föreskrifter	  om	  statsbidrag	  definieras	  medlem	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  förbundets	  stadga	  §	  
4	  första	  stycket,	  dvs.	  avgiften	  ska	  vara	  betald.	  Vid	  underhandskontakt	  med	  
Socialstyrelsen	  har	  det	  framkommit	  att	  det	  saknar	  betydelse	  om	  avgiften	  de	  facto	  
betalats	  före	  eller	  efter	  årsskiftet,	  i	  de	  situationer	  då	  det	  är	  fråga	  om	  avisering	  över	  
årsskiftet.	  Ansökan	  om	  statsbidrag	  lämnas	  först	  i	  september	  och	  det	  finns	  därför	  
möjlighet	  att	  avvakta	  årsskiftesbetalningar	  innan	  medlemsantalet	  fastställs.	  Dock	  finns	  
behov	  av	  att	  snarast	  efter	  ett	  årsskifte	  kunna	  ta	  fram	  underlag	  till	  föreningarna	  för	  att	  
ett	  korrekt,	  med	  det	  centrala	  registret	  överensstämmande,	  medlemsantal	  ska	  kunna	  
föras	  in	  i	  verksamhetsberättelserna.	  Detta	  är	  något	  som	  krävs	  för	  en	  fullständig	  ansökan	  
om	  statsbidrag	  från	  förbundet	  centralt.	  	  
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Mot	  den	  angivna	  bakgrunden	  anser	  förbundsstyrelsen	  dels	  att	  medlemsantalet	  vid	  varje	  
tidpunkt	  ska	  bestämmas	  utifrån	  det	  antal	  aktiva	  medlemmar	  som	  då	  betalt	  sin	  
medlemsavgift,	  dels	  att	  det	  krävs	  betalning	  av	  avgiften	  innan	  en	  medlem	  kan	  inneha	  ett	  
förtroendeuppdrag	  i	  organisationen	  eller	  utöva	  rösträtt	  vid	  årsmöte	  och	  riksstämma.	  	  
	  
Därutöver	  kan	  tilläggas	  att	  förbundsstyrelsen	  i	  förslag	  nr	  13	  föreslår	  ändringar	  i	  stadgan	  
som	  överensstämmer	  med	  den	  gjorda	  tolkningen.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   godkänna	  förbundsstyrelsens	  tolkning.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  7.	  
Ändring	  av	  stadgan	  

För	  ändring	  av	  en	  stadga	  i	  en	  ideell	  förening	  krävs	  normalt	  att	  en	  kvalificerad	  majoritet	  av	  
de	  röstberättigade	  röstar	  för	  ändringsförslaget.	  Så	  har	  också	  varit	  fallet	  i	  
Diabetesförbundet,	  då	  det	  krävts	  2/3	  majoritet	  för	  ändring	  av	  stadgan.	  När	  den	  
nuvarande	  stadgan	  antogs	  vid	  riksstämman	  2012	  fanns	  dock	  någon	  sådan	  bestämmelse	  
inte	  med	  i	  förslaget	  och	  beslutades	  inte	  heller.	  Det	  innebär	  att	  stadgan	  kan	  ändras	  med	  
enkel	  majoritet.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  bör	  stadgan	  kompletteras	  med	  en	  ny	  
bestämmelse	  som	  anger	  att	  det	  krävs	  kvalificerad	  majoritet	  för	  ändring	  av	  stadgan.	  Detta	  
beslut	  bör	  vidare	  gälla	  omedelbart	  och	  därmed	  omfatta	  övriga	  förslag	  till	  ändring	  av	  
stadgan	  som	  ska	  behandlas	  under	  riksstämman	  2015.	  

Förbundsstyrelsen	  föreslår	  mot	  denna	  bakgrund	  att	  det	  i	  stadgan	  ska	  föras	  in	  en	  ny	  
bestämmelse,	  §	  26	  a,	  med	  följande	  lydelse:	  

	  

§	  26	  a	  Stadgeändring	  

För	  ändring	  av	  denna	  stadga	  krävs	  beslut	  av	  riksstämman	  med	  minst	  2/3	  av	  antalet	  
avgivna	  röster.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  att	  en	  ny	  bestämmelse	  om	  ändring	  av	  
stadgan,	  benämnd	  §	  26	  a,	  ska	  införas	  i	  stadgan,	  och	  

att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  8.	  
Presidium	  m.m.	  

Idag	  anges	  i	  stadgan	  att	  förbundsstyrelsen	  leder	  verksamheten	  fram	  till	  nästa	  riksstämma.	  
Den	  avgående	  styrelsens	  arbete,	  och	  ansvar,	  bör	  dock	  upphöra	  först	  i	  samband	  med	  att	  
stämman	  avslutas,	  då	  den	  nyvalda	  styrelsen	  tar	  vid.	  Förbundsstyrelsen	  föreslår	  mot	  
denna	  bakgrund	  att	  §	  8	  andra	  stycket	  får	  ändrad	  lydelse	  enligt	  följande:	  

Nuvarande	  lydelse	  
§	  8	  Förbundets	  organisation	  -‐	  andra	  
stycket:	  

Det	  högsta	  beslutande	  organet	  i	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  är	  riksstämman.	  Vid	  
riksstämman	  väljs	  den	  styrelse	  som	  leder	  
verksamheten	  fram	  till	  nästa	  riksstämma	  
samt	  även	  valberedning	  och	  revisorer	  för	  
förbundet.	  

Föreslagen	  lydelse	  
§	  8	  Förbundets	  organisation	  –	  andra	  
stycket:	  

Det	  högsta	  beslutande	  organet	  i	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  är	  riksstämman.	  Vid	  
riksstämman	  väljs	  den	  styrelse	  som	  leder	  
verksamheten	  fram	  till	  och	  med	  nästa	  
riksstämma	  samt	  även	  valberedningen	  
och	  revisorer	  för	  förbundet.	  	  
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Motsvarande	  ändring	  bör	  göras	  med	  avseende	  på	  styrelsen	  i	  lokal-‐	  och	  länsföreningar:	  

Nuvarande	  lydelse	  
§	  16	  Lokalföreningens	  organisation	  -‐	  
andra	  stycket:	  

Det	  högsta	  beslutande	  organet	  i	  en	  
ansluten	  lokalförening	  är	  årsmötet.	  Vid	  
årsmötet	  utses	  den	  styrelse	  som	  leder	  
verksamheten	  fram	  till	  nästa	  årsmöte	  
samt	  även	  valberedning	  och	  revisorer	  för	  
föreningen.	  

§	  21	  Länsföreningens	  organisation	  –	  
andra	  stycket:	  

Det	  högsta	  beslutande	  organet	  i	  en	  
ansluten	  länsförening	  är	  årsmötet.	  Vid	  
årsmötet	  utses	  den	  styrelse	  som	  leder	  
verksamheten	  fram	  till	  nästa	  årsmöte	  
samt	  även	  valberedning	  och	  revisorer	  för	  
föreningen.	  

Föreslagen	  lydelse	  
§	  16	  Lokalföreningens	  organisation	  -‐	  
andra	  stycket:	  

Det	  högsta	  beslutande	  organet	  i	  en	  
ansluten	  lokalförening	  är	  årsmötet.	  Vid	  
årsmötet	  utses	  den	  styrelse	  som	  leder	  
verksamheten	  fram	  till	  och	  med	  nästa	  
årsmöte	  samt	  även	  valberedning	  och	  
revisorer	  för	  föreningen.	  

§	  21	  Länsföreningens	  organisation	  –	  
andra	  stycket:	  

Det	  högsta	  beslutande	  organet	  i	  en	  
ansluten	  länsförening	  är	  årsmötet.	  Vid	  
årsmötet	  utses	  den	  styrelse	  som	  leder	  
verksamheten	  fram	  till	  och	  med	  nästa	  
årsmöte	  samt	  även	  valberedning	  och	  
revisorer	  för	  föreningen.	  

	  

Enligt	  stadgan	  får	  förbundsstyrelsen	  inom	  sig	  utse	  ett	  verkställande	  utskott	  (VU),	  som	  
arbetar	  på	  delegation	  av	  förbundsstyrelsen.	  VU	  består	  av	  förbundsordföranden,	  vice	  
förbundsordföranden	  och	  ytterligare	  två	  ledamöter.	  Uppdraget	  är	  angivet	  i	  den	  av	  
förbundsstyrelsen	  antagna	  arbets-‐	  och	  delegationsordningen.	  Under	  den	  gångna	  
mandatperioden	  har	  uppdraget	  förändrats	  från	  att	  i	  princip	  ha	  varit	  ett	  beredande	  organ	  
till	  förbundsstyrelsen	  till	  att	  bli	  ett	  forum	  för	  diskussion	  kring	  framförallt	  viktiga	  
intressepolitiska	  och	  organisatoriska	  frågor.	  	  

Som	  en	  följd	  av	  att	  uppdraget	  som	  förbundsordförande	  numera	  är	  ett	  deltidsuppdrag	  har	  
förbundsstyrelsen	  internt	  beslutat	  om	  ansvarsområden	  för	  ledamöterna	  och	  i	  vissa	  fall	  är	  
det	  ledamöter	  som	  representerar	  förbundet.	  Andra	  arbetsuppgifter	  utförs	  av	  anställda	  
vid	  förbundskansliet,	  som	  också	  kan	  representera	  förbundet.	  Det	  är	  dock	  
förbundsordföranden	  som	  har	  det	  övergripande	  och	  det	  yttersta	  ansvaret.	  Enligt	  
förbundsstyrelsens	  mening	  motsvarar	  inte	  konstruktionen	  med	  ett	  VU	  på	  bästa	  sätt	  de	  
behov	  som	  dagens	  arbetssätt	  och	  arbetsfördelning	  ger	  upphov	  till.	  Viss	  risk	  finns	  också	  för	  
att	  styrelsens	  ledande	  och	  styrande	  funktion	  urholkas	  p.g.a.	  att	  beslut	  fattas	  på	  lägre	  nivå.	  
Istället	  bör	  styrelsen	  internt	  utse	  ett	  presidium,	  bestående	  av	  förbundsordföranden,	  en	  
förste	  vice	  ordförande	  och	  en	  andre	  vice	  ordförande.	  Förutom	  att	  vara	  ordförandens	  
ställföreträdare	  kan	  de	  vice	  ordförandena	  ges	  specifika	  ansvarsområden	  på	  ett	  
övergripande	  plan,	  såsom	  t.ex.	  förbundsinterna	  angelägenheter	  och	  internationella	  
kontakter.	  	  En	  sådan	  ordning	  skulle,	  enligt	  styrelsens	  bedömning,	  vara	  till	  gagn	  för	  hela	  
organisationen.	  
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Förbundsstyrelsen	  föreslår	  därför	  att	  styrelsen	  internt	  ska	  utse	  ett	  presidium	  istället	  för	  
ett	  verkställande	  utskott.	  Förslaget	  medför	  följande	  ändringar	  i	  stadgan:	  

Nuvarande	  lydelse	  
§	  8	  Förbundets	  organisation	  -‐	  tredje	  
stycket:	  

Förbundsstyrelsen	  får	  inom	  sig	  utse	  ett	  
verkställande	  utskott,	  som	  arbetar	  på	  
delegation	  av	  förbundsstyrelsen.	  
Förbundsstyrelsen	  får	  även	  utse	  olika	  råd,	  
som	  för	  viss	  tid	  eller	  tills	  vidare	  arbetar	  
på	  förbundsstyrelsens	  uppdrag.	  

Riksstämman	  
§	  9	  i)	  Ärenden	  –	  strecksats	  11:	  

Beslut	  om	  arvode	  till	  
förbundsordföranden,	  
styrelseledamöterna,	  ledamöterna	  i	  
verkställande	  utskottet,	  valberedningen	  
och	  revisorerna.	  

Föreslagen	  lydelse	  
§	  8	  Förbundets	  organisation	  -‐	  tredje	  
stycket:	  

Förbundsstyrelsen	  utser	  inom	  sig	  ett	  
presidium.	  Förbundsstyrelsen	  får	  även	  
utse	  olika	  råd,	  som	  för	  viss	  tid	  eller	  tills	  
vidare	  arbetar	  på	  förbundsstyrelsens	  
uppdrag.	  

	  
Riksstämman	  
§	  9	  i)	  Ärenden	  -‐	  strecksats	  11:	  

Beslut	  om	  arvode	  till	  
förbundsordföranden,	  
styrelseledamöterna,	  ledamöterna	  i	  
presidiet,	  valberedningen	  och	  
revisorerna.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  8	  andra	  stycket,	  §	  16	  
andra	  stycket	  och	  §	  21	  andra	  stycket	  i	  stadgan,	  	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  8	  tredje	  stycket	  och	  §	  9	  i)	  
strecksats	  11,	  och	  

att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  9.	  
Funktionsbeskrivning	  för	  
förtroendevalda	  

Syftet	  med	  den	  funktionsbeskrivning	  för	  förtroendevalda	  som	  riksstämman	  fastställer	  är	  
att	  på	  ett	  övergripande	  plan	  tydliggöra	  uppdragen	  på	  den	  centrala	  nivån,	  så	  att	  var	  och	  en	  
i	  organisationen	  –	  och	  inte	  minst	  presumtiva	  kandidater	  –	  kan	  sätta	  sig	  in	  i	  och	  förstå	  vad	  
uppdragen	  innebär.	  Funktionsbeskrivningen	  innehåller	  en	  allmän	  del	  som	  gäller	  för	  
samtliga	  förtroendevalda	  samt	  en	  specifik	  del	  för	  de	  olika	  uppdragen.	  Förbundsstyrelsen	  
fastställer	  därefter	  arbets-‐	  och	  delegationsordning.	  

	  

Förbundsstyrelsens	  förslag:	  

Funktionsbeskrivning	  för	  
förtroendevalda	  i	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  

Allmänt	  
Uppdragsgivaren	  till	  Svenska	  Diabetesförbundets	  förtroendevalda	  är	  riksstämman.	  
Den	  som	  är	  förtroendevald	  har	  ansvar	  för	  att	  förbundets	  verksamhet	  bedrivs	  i	  enlighet	  
med	  vid	  varje	  tidpunkt	  gällande	  lagstiftning,	  förbundets	  stadga,	  beslut	  fattade	  av	  
riksstämman,	  förbundsstyrelsen	  samt	  beslut	  eller	  riktlinjer	  från	  sådana	  organisationer	  
som	  förbundet	  är	  medlem	  i.	  
	  
En	  förtroendevald	  är	  fullt	  ansvarig	  för	  de	  beslut	  som	  fattats	  och	  är	  skyldig	  att	  agera	  
därefter,	  om	  han	  eller	  hon	  inte	  har	  reserverat	  sig	  mot	  beslutet.	  Reservation	  kan	  ske	  
skriftligen	  i	  bilaga	  till	  protokollet	  eller	  muntligen	  genom	  protokollsanteckning.	  	  
	  
För	  den	  som	  är	  förtroendevald	  gäller	  sedvanliga	  regler	  om	  jäv	  och	  tystnadsplikt,	  även	  det	  
efter	  att	  uppdraget	  upphört.	  För	  de	  förtroendevalda	  revisorerna	  gäller	  inte	  tystnadsplikt	  i	  
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förhållande	  till	  riksstämman,	  till	  vilken	  revisorerna	  är	  skyldiga	  att	  lämna	  alla	  upplysningar	  
som	  stämman	  begär.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  
Förbundsstyrelsen	  leder	  som	  kollektiv	  förbundets	  verksamhet	  t.o.m.	  nästa	  ordinarie	  
riksstämma.	  Styrelsen	  och	  de	  enskilda	  ledamöterna	  ansvarar	  för	  Svenska	  
Diabetesförbundets	  organisation	  och	  förvaltningen	  av	  dess	  angelägenheter.	  	  
	  
Styrelsen	  ska	  se	  till	  att	  förbundets	  medelsförvaltning	  innefattar	  en	  tillfredsställande	  
kontroll,	  säkerställa	  att	  verksamheten	  bedrivs	  i	  enlighet	  med	  fastställt	  idéprogram	  samt	  
mål	  och	  strategier,	  utöva	  ett	  tydligt	  intressepolitiskt	  och	  strategiskt	  ledarskap	  inom	  
förbundet	  samt	  fastställa	  riktlinjer	  och	  anvisningar	  för	  verksamheten	  så	  att	  
förbundskansliet	  kan	  uppfylla	  de	  förväntar	  som	  organisationen	  och	  medlemmarna	  har	  på	  
förbundet.	  Förbundsstyrelsen	  ska	  också	  inför	  varje	  nytt	  verksamhetsår	  fastställa	  en	  
verksamhetsplan	  och	  budget.	  Beslut	  om	  anställning	  och	  entledigande	  av	  förbundsdirektör	  
fattas	  av	  styrelsen.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  utser	  inom	  sig	  en	  förste	  vice	  förbundsordförande	  och	  en	  andre	  vice	  
förbundsordförande.	  Vice	  ordförandena	  är	  förbundsordförandens	  ställföreträdare	  och	  
bildar	  tillsammans	  med	  förbundsordföranden	  presidiet.	  Vice	  ordförandena	  deltar	  i	  det	  
operativa	  arbetet	  på	  sätt	  som	  framgår	  av	  förbundsstyrelsens	  arbets-‐	  och	  
delegationsordning.	  	  
	  
En	  enskild	  ledamot	  ska	  aktivt	  delta	  i	  och	  bidra	  till	  förbundsstyrelsens	  olika	  
beslutsprocesser,	  följa	  och	  vara	  informerad	  om	  den	  aktuella	  samhällsdebatten	  på	  –	  för	  
verksamheten	  –	  viktiga	  områden	  samt	  verka	  som	  referensperson	  till	  
förbundsordföranden	  och	  förbundsdirektören.	  En	  ledamot	  företräder	  förbundet	  när	  
sådant	  uppdrag	  har	  beslutats	  av	  förbundsordföranden,	  förbundsstyrelsen	  eller	  annars	  på	  
delegation.	  Vid	  deltagande	  i	  referensgrupper	  eller	  liknande	  har	  ledamoten	  samma	  
ställning	  som	  övriga	  gruppmedlemmar,	  om	  annat	  inte	  uttryckligen	  angetts	  i	  beslutet.	  En	  
ledamot	  representerar	  i	  styrelsearbetet	  hela	  Sverige	  och	  inte	  den	  förening	  eller	  region	  
som	  han	  eller	  hon	  kommer	  från.	  
	  
Förbundsordförande	  
Förbundsordföranden	  leder	  och	  ansvarar	  för	  förbundets	  verksamhetsstyrning	  och	  
planering,	  har	  det	  yttersta	  ansvaret	  för	  förbundets	  intressepolitiska	  påverkansarbete	  och	  
opinionsbildning	  samt	  företräder	  förbundet	  internt	  och	  externt	  samt	  gentemot	  media,	  
när	  sådant	  uppdrag	  inte	  getts	  till	  någon	  annan	  förtroendevald	  eller	  anställd.	  
Förbundsordföranden,	  eller	  hans	  eller	  hennes	  ersättare,	  ska	  delta	  i	  sådana	  möten	  –	  
lokala,	  regionala,	  nationella	  eller	  internationella	  –	  som	  bedöms	  vara	  strategiskt	  viktiga	  för	  
förbundet	  och	  organisationen.	  Förbundsordföranden	  är	  ansvarig	  utgivare	  för	  tidningen	  
Diabetes.	  
	  
Förtroendevalda	  revisorer	  
De	  förtroendevalda	  revisorerna	  ska	  utföra	  verksamhetsrevision.	  Detta	  görs	  genom	  att	  de	  
förtroendevalda	  revisorerna	  löpande	  under	  mandatperioden	  följer	  övriga	  
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förtroendevaldas	  arbete,	  kontrollerar	  att	  såväl	  förbundets	  stadga	  som	  beslut	  fattade	  av	  
riksstämman	  och	  förbundsstyrelsen	  uppfylls	  och	  efterlevs	  samt	  regelbundet	  har	  kontakt	  
med	  den	  auktoriserade	  revisorn.	  	  
	  
De	  förtroendevalda	  revisorerna	  ska	  till	  riksstämman	  lämna	  ett	  skriftligt	  utlåtande	  och	  en	  
muntlig	  rapport	  över	  den	  förtroendevalda	  ledningens	  och	  valberedningens	  arbete	  under	  
mandatperioden.	  
	  
För	  att	  kunna	  utföra	  arbetet	  måste	  de	  förtroendevalda	  revisorerna	  aktivt	  ta	  del	  av	  
förbundets	  samtliga	  styrelsehandlingar,	  beslutsunderlag,	  verksamhetsplaner,	  idéprogram	  
m.m.	  Revisorerna	  bör	  närvara	  vid	  något	  styrelsemöte	  under	  mandatperioden	  för	  att	  bilda	  
sig	  en	  uppfattning	  om	  hur	  den	  nuvarande	  styrelsen	  arbetar	  och	  fungerar	  tillsammans.	  
	  
Valberedningen	  
Valberedningen	  ska	  löpande	  under	  mandatperioden	  följa	  de	  övriga	  förtroendevaldas	  
arbete,	  uppmärksamma	  presumtiva	  kandidater	  till	  förtroendeuppdrag	  samt	  förbereda	  val	  
av	  kandidater	  och	  förslag	  till	  ersättningar	  inför	  riksstämman,	  utom	  val	  och	  ersättning	  till	  
valberedningen.	  	  
	  
Valberedningen	  ska	  bestå	  av	  en	  ledamot	  från	  varje	  region.	  Riksstämman	  utser	  en	  ledamot	  
till	  sammankallande.	  Om	  någon	  ledamot	  i	  valberedningen	  blir	  nominerad	  till	  
förtroendeuppdrag	  i	  förbundsstyrelsen	  eller	  som	  revisor	  och	  accepterar	  nomineringen,	  
ska	  denna	  ledamot	  inte	  delta	  i	  valberedningens	  fortsatta	  arbete.	  
	  
I	  sitt	  arbete	  ska	  valberedningen	  jämföra	  kandidaternas	  kompetens	  och	  deras	  förmåga	  att	  
arbeta	  i	  en	  grupp,	  med	  målsättningen	  att	  kunna	  föreslå	  den	  bästa	  möjliga	  styrelsen	  och	  
de	  bästa	  möjliga	  revisorerna	  för	  Svenska	  Diabetesförbundet	  och	  dess	  verksamhet.	  
Valberedningen	  bör	  eftersträva	  att	  den	  föreslagna	  styrelsen	  har	  en	  jämn	  köns-‐	  och	  
åldersfördelning	  samt	  att	  ledamöterna	  har	  olika	  bakgrund,	  diabetesanknytning	  och	  
etniskt	  ursprung.	  	  
	  
Valberedningen	  ska	  löpande	  ta	  del	  av	  samtliga	  protokoll	  och	  –	  i	  samråd	  med	  ordföranden	  
–	  närvara	  vid	  något	  styrelsemöte	  under	  mandatperioden.	  Vid	  stämman	  ska	  
valberedningens	  ledamöter	  närvara	  och	  redogöra	  för	  valberedningens	  förslag	  och	  
motiveringen	  för	  dessa.	  Valberedningen	  ska	  inför	  riksstämman	  också	  lämna	  förslag	  på	  
beredningsutskott	  bestående	  av	  sex	  personer,	  fem	  rösträknare	  och	  tre	  protokolljusterare.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	  	   	   fastställa	  föreslagen	  funktionsbeskrivning	  för	  förtroendevalda	  i	  Svenska	  	  	  
	   	   Diabetesförbundet,	  och	  
	  
att	   	   förklara	  beslutet	  för	  omedelbart	  justerat	  och	  gällande	  fr.o.m.	  stämmans	  	  
	   	   avslutande.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
10.	  Riktlinjer	  för	  resor	  	  

Vid	  riksstämman	  2012	  antogs	  riktlinjer	  för	  resor	  inom	  Svenska	  Diabetesförbundet.	  Enligt	  
förbundsstyrelsens	  mening	  har	  de	  antagna	  riktlinjerna	  fungerat	  väl,	  men	  bör	  ändras	  till	  
att	  omfatta	  även	  anställd	  personal	  i	  den	  mån	  gällande	  avtal	  inte	  anger	  något	  annat	  samt	  
att	  de	  principer	  för	  hantering	  av	  kundtrohetsprogram	  som	  redan	  tillämpas	  förs	  in	  i	  
riktlinjerna.	  	  

	  

Förbundsstyrelsens	  förslag:	  	  

Riktlinjer	  för	  resor	  inom	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  

Tillämpningsområde	  
Dessa	  riktlinjer	  gäller	  får	  sådana	  resor	  som	  görs	  inom	  Svenska	  Diabetesförbundets	  
verksamhet	  på	  den	  centrala	  nivån	  och	  som	  förbundet	  betalar	  för.	  Riktlinjerna	  gäller	  såväl	  
förtroendevalda	  som	  anställd	  personal	  och	  föreningsrepresentanter.	  För	  anställda	  kan	  
dock	  andra	  belopp	  än	  de	  som	  anges	  nedan	  gälla	  enligt	  kollektivavtal.	  Rätt	  till	  traktamente	  
från	  förbundet	  har	  endast	  förtroendevalda	  och	  anställda	  på	  den	  centrala	  nivån.	  	  
	  
Syfte	  
Dessa	  riktlinjer	  syftar	  till	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  ett	  kostnadseffektivt	  och	  säkert	  
resande	  samt	  att	  medverka	  till	  en	  låg	  miljöbelastning.	  
	  
Planering	  
Resor	  ska	  planeras,	  samordnas	  och	  genomföras	  med	  en	  helhetssyn	  på	  kostnad,	  säkerhet	  
och	  miljö	  samt	  med	  hänsyn	  till	  verksamhetens	  krav	  och	  den	  resandes	  personliga	  
situation.	  Var	  och	  en	  har	  ett	  ansvar	  för	  att	  resan	  planeras	  så	  att	  den	  följer	  dessa	  riktlinjer.	  	  
	  
Kostnadsberäkning	  och	  resebeställning	  
Vid	  jämförande	  kostnadsberäkning	  ska	  hänsyn	  tas	  till	  samtliga	  förekommande	  faktorer	  
som	  reskostnad,	  logi,	  traktamente,	  restid	  och	  tid	  för	  uppdraget.	  Det	  färdsätt	  ska	  välja	  som	  
ger	  den	  lägsta	  sammanlagda	  kostnaden	  och	  som	  dessutom	  tar	  vederbörlig	  hänsyn	  till	  
miljöpåverkan,	  verksamhetens	  krav	  och	  till	  den	  resandes	  personliga	  situation.	  Vid	  
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beställning	  ska	  i	  första	  hand	  de	  avtal	  som	  förbundet	  tecknat	  för	  resor	  och	  övernattning	  
användas.	  	  
	  
Restid	  
Resandet	  bör	  om	  möjligt	  ske	  i	  direkt	  anslutning	  till	  de	  tider	  som	  gäller	  för	  sammanträden,	  
konferenser,	  kurser	  etc.	  som	  resan	  är	  föranledd	  av.	  Om	  särskilda	  skäl	  föreligger	  eller	  om	  
avresetidpunkter	  eller	  hemkomsttidpunkter	  får	  anses	  orimliga,	  kan	  övernattning	  på	  
förrättningsorten	  före	  eller	  efter	  godkännas.	  
	  
Om	  den	  resande	  av	  privata	  skäl	  tidigarelägger	  sin	  avresetidpunkt	  till	  förrättningsorten	  ska	  
traktamente	  och	  annan	  ersättning	  beräknas	  från	  den	  tidpunkt	  som	  skulle	  ha	  gällt	  om	  
resan	  påbörjats	  på	  normalt	  sätt.	  Motsvarande	  gäller	  då	  den	  resande	  av	  privata	  skäl	  
stannar	  kvar	  på	  förrättningsorten	  efter	  förrättningen.	  Vidare	  gäller	  att	  resan	  inte	  får	  bli	  
dyrare	  som	  en	  följd	  av	  den	  resandes	  val.	  
	  
Färdmedel	  
Tåg	  
Allmänna	  kommunikationer,	  i	  första	  hand	  resa	  med	  tåg,	  är	  det	  färdsätt	  som	  i	  regel	  är	  det	  
bästa	  alternativet	  med	  avseende	  på	  förhållandet	  effektivitet/säkerhet	  och	  miljö.	  Tågresa	  
företas	  i	  andra	  klass.	  Tågresa	  får	  företas	  i	  första	  klass	  om	  annat	  inte	  är	  tillgängligt	  eller	  om	  
sådan	  resa	  är	  billigare.	  När	  det	  är	  möjligt	  ska	  i	  första	  hand	  s.k.	  icke	  ombokningsbara	  
biljetter	  användas.	  
	  
Flyg	  
Flyg	  får	  användas	  för	  inrikes	  resa	  när	  restiden	  för	  motsvarande	  resa	  med	  tåg	  överstiger	  
fyra	  timmar	  enkel	  resa.	  Därutöver	  kan	  flyg	  användas	  om	  detta	  färdsätt	  medför	  inbesparad	  
övernattning	  på	  förrättningsorten	  eller	  är	  lämpligt	  av	  andra	  verksamhetsmässiga	  skäl.	  När	  
det	  är	  möjligt	  ska	  i	  första	  hand	  icke	  ombokningsbara	  biljetter	  användas.	  Utrikes	  flygresa	  
företas	  i	  första	  hand	  med	  biljett	  i	  ekonomiklass	  eller	  motsvarande.	  	  
	  
Vid	  flyg	  till/från	  Arlanda	  och	  Bromma	  ska	  i	  första	  hand	  allmänna	  
kommunikationer/flygbuss	  användas	  för	  anslutningstransport.	  Arlanda	  Express	  får	  
användas	  om	  det	  är	  nödvändigt	  med	  hänsyn	  till	  tiden.	  Beträffande	  taxi	  se	  nedan.	  
	  
Egen	  bil	  
Resa	  får	  företas	  med	  egen	  bil.	  Ersättning	  per	  mig	  utgår	  med	  det	  belopp	  som	  riksstämman	  
beslutat.	  För	  sådan	  resa	  tillkommer	  också	  ersättning	  för	  erlagda	  parkeringsavgifter,	  
trängselskatt,	  broavgifter	  o.	  dyl.	  mot	  kvitto.	  
	  
Hyrbil	  
Hyrbil	  kan	  väljas	  om	  totalkostnaden	  blir	  lägre	  jämfört	  med	  andra	  alternativ,	  exempelvis	  
genom	  uppnådd	  och	  utnyttjad	  tidsvinst,	  om	  säkerheten	  inte	  äventyras,	  om	  flera	  personer	  
reser	  tillsammans	  eller	  om	  skrymmande/tung	  utrustning	  ska	  medföras.	  Hyrbil	  ska	  
beställas	  med	  självriskreducering.	  Den	  som	  ska	  utnyttja	  bilen	  svarar	  för	  beställningen	  av	  
hyrbilen.	  	  
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Taxi	  
Taxi	  kan	  användas	  om	  annat	  färdsätt	  inte	  är	  lämpligt.	  Utlägg	  för	  taxi	  ersätts	  med	  belopp	  
enligt	  kvitto.	  Eventuell	  dricks	  som	  resenären	  lämnar	  till	  chauffören	  ersätts	  inte.	  
	  
Reseräkning	  
För	  utbetalning	  av	  ersättning	  ska	  resenären	  inom	  tre	  månader	  från	  resans	  avslut	  skicka	  in	  
en	  reseräkning	  på	  fastställt	  formulär	  till	  förbundskansliet.	  Till	  reseräkningen	  ska	  vara	  
fogat	  originalkvitton	  för	  utlägg.	  
	  
Kundtrohetsprogram	  
Bonuspoäng	  som	  en	  resande	  får	  genom	  kundtrohetsprogram	  inom	  t.ex.	  flyg-‐	  eller	  
tågbolag,	  hotell	  osv.	  får	  inte	  användas	  för	  privat	  bruk,	  om	  förbundet	  betalt	  för	  resan	  eller	  
övernattningen.	  Detta	  eftersom	  ett	  sådant	  användande	  utgör	  en	  skattepliktig	  förmån	  och	  
förbundet	  i	  sådant	  fall	  är	  skyldigt	  att	  betala	  arbetsgivaravgifter.	  
	  
Avsteg	  
Beslut	  om	  avsteg	  från	  dessa	  riktlinjer	  fattas	  av	  förbundsordföranden	  eller	  
förbundsdirektören.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anta	  föreslagna	  riktlinjer	  för	  resor	  inom	  Svenska	  Diabetesförbundet,	  och	  
	  
att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
11.	  Idéprogram	  för	  2015-‐2018	  

Vid	  varje	  riksstämma	  antas	  ett	  idéprogram	  som	  är	  styrande	  för	  Svenska	  
Diabetesförbundets	  verksamhet	  under	  den	  kommande	  mandatperioden.	  Idéprogrammet	  
är	  ett	  dokument	  som	  är	  gemensamt	  för	  föreningarna	  och	  det	  centrala	  förbundet.	  Det	  
omfattar	  på	  en	  övergripande	  nivå	  gemensamma	  frågor,	  utmaningar	  och	  mål	  och	  ger	  en	  
bra	  grund	  för	  en	  levande	  diskussion	  i	  organisationen.	  Idéprogrammet	  utgör	  också	  
grunden	  för	  förbundets	  årliga	  verksamhetsplanering,	  där	  aktuella	  frågor	  och	  aktiviteter	  
anges.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  förslag	  till	  idéprogram:	  

Vi	  gör	  det	  lättare	  att	  leva	  med	  
diabetes!	  

Svenska	  Diabetesförbundet	  är	  ett	  unikt	  förbund	  
Vi	  vet	  hur	  det	  är	  att	  leva	  med	  diabetes.	  Våra	  medlemmar,	  vår	  samlade	  kunskap	  och	  vårt	  
engagemang	  gör	  oss	  starka	  i	  frågor	  som	  rör	  livet	  med	  diabetes.	  Som	  rikstäckande	  
diabetesorganisation	  kan	  vi	  påverka	  på	  många	  nivåer	  i	  samhället.	  Det	  gör	  oss	  unika.	  	  

Idéprogrammet,	  som	  beslutas	  av	  riksstämman,	  uttrycker	  föreningarnas	  och	  det	  centrala	  
förbundets	  gemensamma	  ambition	  med	  fokus	  på	  åren	  2015-‐2018.	  Idéprogrammet	  
omfattar	  de	  gemensamma	  frågor	  och	  mål	  som	  vi	  tillsammans	  arbetar	  med	  och	  lägger	  
extra	  vikt	  vid	  de	  kommande	  åren.	  	  

Idéprogrammet	  ska	  vara	  grund	  för	  levande	  diskussion	  bland	  alla	  oss	  som	  är	  engagerade	  i	  
diabetesfrågor	  och	  särskilt	  av	  oss	  som	  är	  engagerade	  i	  vårt	  förbund!	  

Vår	  vision	  
Diabetesförbundets	  vision	  är	  att	  göra	  det	  lättare	  att	  leva	  med	  diabetes.	  	  

Under	  mandatperioden	  ska	  vår	  gemensamma	  röst	  stärkas	  genom	  ett	  ökat	  medlemsantal.	  
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För	  att	  nå	  visionen	  arbetar	  vi	  långsiktigt	  med	  påverkansarbete,	  kunskapsspridning,	  att	  
möjliggöra	  mötesplatser	  för	  erfarenhets-‐	  och	  åsiktsutbyte	  och	  vår	  medlemsstrategi.	  

Våra	  mål	  
Diabetesförbundet	  ska	  arbeta	  för:	  

• att	  vara	  en	  stark	  och	  enad	  medlemsorganisation,	  centralt,	  lokalt	  och	  
regionalt	  

• att	  öka	  kunskapsnivån	  om	  diabetes	  i	  samhället	  och	  inspirera	  till	  möjliga	  
vägar	  för	  ett	  bra	  liv	  med	  diabetes	  

• att	  vara	  en	  opinionsbildare	  som	  får	  genomslag	  i	  frågor	  som	  rör	  diabetes,	  
livskvalitet	  och	  villkor	  i	  samhället.	  

Medlemmarna	  
Grunden	  för	  vår	  verksamhet	  är	  våra	  medlemmar.	  Medlemmarna	  är	  vår	  viktigaste	  tillgång	  
och	  anledningen	  till	  att	  Diabetesförbundet	  finns.	  Tack	  vare	  medlemmarna	  kan	  vi	  nå	  
framgång	  och	  utgöra	  en	  stark	  röst	  i	  påverkansarbetet.	  	  

Förbundet	  och	  föreningarna	  har	  ett	  gemensamt	  ansvar	  att	  möta	  den	  nedåtgående	  
medlemstrend	  som	  många	  ideella	  medlemsorganisationer	  inklusive	  Diabetesförbundet	  
lever	  med	  idag.	  Medlemstrenden	  påverkar	  våra	  ekonomiska	  förutsättningar,	  bland	  annat	  
våra	  intäkter	  genom	  medlemsavgifter	  och	  statsbidrag,	  och	  styrkan	  i	  vår	  röst.	  

Diabetesförbundet	  arbetar	  för:	  

• att	  vända	  medlemstrenden	  genom	  vår	  gemensamma	  medlemsstrategi	  	  
• att	  utveckla	  och	  erbjuda	  ett	  attraktivt	  medlemserbjudande	  som	  gör	  

skillnad	  för	  personer	  med	  diabetes	  	  
• att	  vara	  ett	  medlemsförbund	  som	  många	  känner	  till	  och	  vill	  vara	  en	  del	  av.	  	  

Kunskap	  och	  inspiration	  
Diabetes	  är	  en	  folksjukdom	  som	  drabbar	  många	  och	  som	  påverkar	  hela	  vårt	  samhälle.	  
Som	  kunskapsspridande	  medlemsorganisation	  ska	  Diabetesförbundet	  bidra	  till	  att	  höja	  
kunskapsnivån	  om	  hur	  det	  är	  att	  leva	  med	  diabetes.	  Genom	  ökad	  kunskap	  kan	  vi	  såväl	  
motverka	  fördomar	  och	  diskriminering	  som	  att	  skapa	  förutsättningar	  att	  nå	  större	  
framgång	  i	  vårt	  intressepolitiska	  arbete.	  	  

Diabetesförbundet	  arbetar	  för:	  

• att	  erbjuda	  relevant	  och	  aktuell	  information	  
• att	  erbjuda	  fysiska	  och	  digitala	  mötesplatser	  för	  erfarenhets-‐	  och	  

åsiktsutbyte;	  centralt,	  lokalt	  och	  regionalt	  
• att	  inspirera	  och	  visa	  på	  möjliga	  vägar	  till	  ett	  bra	  liv	  med	  diabetes.	  
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Vårt	  intressepolitiska	  arbete	  	  
Människor	  som	  lever	  med	  diabetes	  ställs	  dagligen	  inför	  en	  rad	  utmaningar	  som	  andra	  
kanske	  aldrig	  ens	  reflekterar	  över.	  Därför	  är	  det	  är	  viktigt	  att	  det	  finns	  en	  organisation	  
som	  Diabetesförbundet	  som	  kan	  bevaka	  och	  agera	  i	  frågor	  som	  berör	  de	  som	  lever	  med	  
sjukdomen.	  Inför	  åren	  2015-‐2018	  har	  vi	  definierat	  tre	  områden	  som	  är	  särskilt	  viktiga	  i	  
Diabetesförbundets	  intressepolitiska	  arbete:	  

1.	  Jämlik	  diabetesvård	  	  
Alla	  som	  lever	  med	  diabetes	  ska	  ha	  rätt	  till	  en	  god	  och	  likvärdig	  diabetesvård	  oavsett	  kön,	  
bostadsort,	  utbildning,	  funktionsnedsättning,	  etnisk	  eller	  religiös	  tillhörighet,	  sexuell	  
läggning	  eller	  ekonomiska	  förutsättningar.	  Det	  innebär	  att	  behandling,	  bemötande	  och	  
tillgång	  till	  personal,	  hjälpmedel	  och	  förbrukningsartiklar	  ska	  vara	  jämlik	  och	  utgå	  från	  
individens	  behov.	  

Diabetesförbundet	  arbetar	  för:	  
• att	  all	  diabetesvård	  ska	  utgå	  ifrån	  Socialstyrelsens	  riktlinjer	  
• att	  fler	  frågor	  som	  rör	  diabetesvården	  lyfts	  upp	  på	  nationell	  nivå	  –	  

exempelvis	  styrning,	  ekonomi	  och	  hur	  man	  bedömer	  behov	  
• att	  vårdens	  resultat	  ska	  redovisas	  öppet	  och	  därigenom	  kan	  jämföras,	  

utvärderas	  och	  utvecklas.	  	  

2.	  Individ-‐	  och	  kunskapsbaserad	  diabetesvård	  
Det	  är	  den	  enskilde	  individens	  förutsättningar,	  medicinska	  behov	  och	  livskvalitet	  som	  ska	  
vara	  styrande	  i	  utformningen	  av	  hens	  vård.	  

Diabetesvården	  ska	  vara	  baserad	  på	  aktuell	  och	  beprövad	  kunskap,	  vara	  säker	  och	  
tillgänglig.	  Diabetesvården	  ska	  även	  ge	  individen	  förutsättningar	  att	  ta	  ansvar	  för	  sin	  
egenvård.	  	  

Diabetesförbundet	  arbetar	  för:	  
• att	  barn	  och	  unga	  med	  diabetes	  får	  ett	  bra	  bemötande	  i	  vården	  och	  att	  

förutsättningarna	  för	  deras	  delaktighet	  i	  planering	  och	  beslut	  som	  berör	  
dem	  själva	  ökar	  

• att	  äldre	  med	  diabetes	  och	  deras	  anhöriga	  känner	  trygghet	  i	  att	  personal	  i	  
hemtjänst,	  hemsjukvård	  och	  på	  äldreboende	  har	  bra	  utbildning	  och	  god	  
kunskap	  i	  behandling	  och	  vård	  av	  diabetes	  

• att	  människor	  med	  diabetes	  får	  rätt	  förutsättningar	  och	  utbildning	  för	  att	  
sköta	  sin	  egenvård	  och	  ta	  sitt	  ansvar	  för	  sjukdomen.	  Det	  omfattar	  till	  
exempel	  stöd	  kring	  vilken	  kost	  som	  kan	  vara	  lämplig	  	  

• att	  behandling	  med	  läkemedel	  i	  första	  hand	  värderas	  utifrån	  dess	  effekter	  
på	  individens	  blodsocker	  och	  livskvalitet	  och	  i	  andra	  hand	  utifrån	  dess	  
effekter	  på	  samhällsekonomin.	  	  
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3.	  Villkor	  och	  rättigheter	  i	  samhället	  
Människor	  som	  lever	  med	  diabetes	  ska	  bemötas	  jämlikt	  och	  respektfullt	  vid	  kontakt	  med	  
myndigheter,	  vårdgivare,	  offentliga	  institutioner,	  försäkringsgivare	  och	  övrig	  omgivning.	  
Inga	  onödiga	  hinder	  eller	  begränsningar	  ska	  stå	  i	  vägen	  för	  ett	  så	  normalt	  liv	  som	  möjligt.	  
Diskriminering,	  särbehandling	  eller	  uteblivet	  lagstadgat	  stöd	  är	  aldrig	  acceptabelt.	  	  

Diabetesförbundet	  arbetar	  för:	  
• att	  barn	  och	  unga	  med	  diabetes	  och	  deras	  föräldrar	  ska	  känna	  att	  

skolan/förskolan	  ger	  rätt	  stöd	  så	  att	  alla	  kan	  känna	  trygghet	  när	  barnen	  
vistas	  där	  	  

• att	  de	  medicinska	  kraven	  för	  körkortsinnehav	  baseras	  på	  aktuell	  och	  
relevant	  forskning	  samt	  utveckling	  av	  metoder	  för	  att	  människor	  med	  
diabetes	  ska	  få	  möjlighet	  till	  en	  rättvis	  bedömning	  av	  körförmåga	  vid	  
synfältsförändringar	  	  

• att	  människor	  med	  diabetes	  ska	  ha	  samma	  rätt	  till	  försäkringsskydd	  som	  
friska	  personer	  har,	  eller	  har	  möjlighet	  till.	  	  

Samverkan	  med	  andra	  aktörer	  
Diabetesförbundet	  arbetar	  med	  en	  mängd	  olika	  frågor	  där	  vi	  ensamma	  inte	  har	  möjlighet	  
att	  göra	  den	  skillnad	  som	  vi	  önskar.	  Genom	  samarbete	  med	  andra	  ökar	  möjligheten	  att	  nå	  
våra	  mål,	  men	  i	  alla	  samarbeten	  värnar	  vi	  vår	  integritet	  och	  medlemmarnas	  bästa.	  Under	  
2015-‐2018	  är	  följande	  aktörer	  och	  nätverk	  av	  särskild	  betydelse	  för	  oss:	  

Nationella	  Diabetesteamet	  (NDT)	  
I	  vårt	  samarbete	  inom	  ramen	  för	  Nationella	  Diabetesteamet	  är	  vår	  roll	  att	  lyfta	  upp	  och	  
representera	  patientperspektivet.	  Tillsammans	  är	  teamet	  en	  stark	  opinionsbildare.	  

Nationella	  programrådet	  för	  diabetes	  
Inom	  ramen	  för	  programrådets	  arbete	  verkar	  vi	  för	  en	  jämlik	  och	  kunskapsbaserad	  
diabetesvård.	  Tillsammans	  med	  experter	  inom	  diabetesvården	  för	  vi	  in	  
patientperspektivet	  i	  Nationella	  programrådet.	  Exempelvis	  deltar	  vi	  i	  utformningen	  av	  de	  
nationella	  vårdprogrammen	  för	  diabetes.	  	  

Nationella	  Diabetesregistret	  (NDR)	  
Tillsammans	  med	  NDR,	  där	  Diabetesförbundet	  ingår,	  verkar	  vi	  för	  att	  ytterligare	  förbättra	  
möjligheterna	  för	  enskilda	  individer	  att	  ta	  del	  av,	  förstå	  och	  kunna	  jämföra	  
diabetesvårdens	  resultat.	  Vi	  arbetar	  även	  med	  att	  föra	  in	  frågor	  om	  livskvalitet	  som	  en	  
viktig	  parameter	  i	  registret.	  

Internationella	  Diabetesfederationen	  (IDF)	  
IDF	  är	  en	  respekterad	  och	  viktig	  samarbetspartner	  på	  det	  internationella	  planet.	  Inom	  IDF	  
Europa	  bedrivs	  ett	  betydande	  påverkansarbete	  gentemot	  bl.a.	  EU	  i	  viktiga	  frågor.	  
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Samarbetet	  med	  de	  nordiska	  systerorganisationerna	  är	  också	  viktigt	  för	  förbundets	  
utveckling.	  	  

Sist	  men	  inte	  minst:	  stöd	  till	  forskningen	  
Diabetesforskningen	  är	  avgörande	  för	  hur	  förutsättningarna	  att	  leva	  med	  diabetes	  ser	  ut	  i	  
framtiden.	  Genom	  ett	  tätt	  samarbete	  med	  Diabetesfonden	  vill	  vi	  vara	  med	  och	  påverka	  
förutsättningarna	  i	  rätt	  riktning.	  

Vi	  tror	  att	  Diabetesfondens	  vision	  om	  att	  en	  framtid	  utan	  sjukdomen	  är	  möjlig,	  men	  
mycket	  arbete	  återstår.	  Därför	  är	  samarbeten,	  i	  olika	  former,	  med	  Diabetesfonden	  såväl	  
som	  direkt	  med	  forskare	  viktiga	  för	  att	  stödja	  svensk	  diabetesforskning.	  	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  till	  Idéprogram	  för	  2015-‐2018,	  och	  

att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
12.	  Arvode	  till	  valberedningen	  

Enligt	  stadgan	  ska	  riksstämman	  besluta	  om	  arvode	  till	  bl.a.	  valberedningens	  ledamöter.	  
Valberedningens	  arbete	  börjar	  direkt	  efter	  avslutad	  riksstämma,	  men	  arbetet	  blir	  
naturligtvis	  mer	  intensivt	  efter	  hand	  och	  särskilt	  under	  året	  före	  nästa	  stämma.	  Fram	  
t.o.m.	  riksstämman	  2006	  beslutades	  om	  ett	  arvode	  för	  hela	  mandatperioden.	  Stämman	  
2006	  beslutade	  dock	  att	  arvode	  skulle	  utgå	  med	  föreslaget	  belopp,	  men	  per	  år.	  Vid	  
stämman	  2012	  ändrades	  generellt	  beräkningsgrunden	  för	  arvoden	  i	  Diabetesförbundet	  
från	  prisbasbelopp	  till	  inkomstbasbelopp.	  Justeringar	  gjordes	  då	  i	  nivåerna	  som	  i	  
praktiken	  innebar	  en	  viss	  sänkning	  av	  arvodet.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  en	  återgång	  bör	  ske	  till	  den	  ordning	  som	  gällde	  fram	  till	  2006,	  
dvs.	  att	  riksstämman	  beslutar	  om	  ett	  arvode	  till	  valberedningen	  som	  omfattar	  hela	  
mandatperioden.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bestämma	  arvodet	  till	  valberedningens	  sammankallande	  till	  18	  000	  kr	  för	  
	   hela	  mandatperioden	  2015-‐2018,	  att	  utbetalas	  med	  1/3	  per	  år,	  
	  
att	   bestämma	  arvodet	  till	  valberedningens	  övriga	  ledamöter	  till	  15	  000	  kr	  
	   per	  person	  för	  hela	  mandatperioden	  2015-‐2018,	  att	  utbetalas	  med	  1/3	  
	   per	  år,	  
	  
att	   i	  övrigt	  gäller	  samma	  ersättningar	  som	  för	  övriga	  förtroendevalda	  i	  	  

förbundet,	  för	  sammanträde	  eller	  tjänsteförrättning	  beslutad	  av	  valberedningens	  
sammankallande,	  
	  

att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
13.	  Medlemskap	  och	  
medlemsavgift	  i	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  

Förbundsstyrelsens	  arbetsgrupp	  för	  utvärdering	  av	  den	  nya	  stadgan	  från	  2012	  har,	  liksom	  
styrelsen,	  ingående	  diskuterat	  medlemsbegreppet	  och	  frågan	  om	  en	  enhetlig	  
medlemsavgift	  i	  Diabetesförbundet.	  Bakgrunden	  till	  detta	  är	  bl.a.	  behovet	  av	  en	  tydlig	  
reglering	  och	  hantering	  som	  tål	  extern	  granskning,	  rösträttsfrågor	  men	  även	  det	  faktum	  
att	  förekomsten	  av	  olika	  avgifter	  väcker	  ifrågasättande	  från	  personer	  som	  tar	  kontakt	  
med	  förbundet.	  Förbundsstyrelsens	  bedömning	  är	  att	  det	  i	  dag	  inte	  finns	  tillräckligt	  stöd	  
för	  att	  en	  enhetlig	  avgift	  ska	  införas.	  Styrelsen	  lämnar	  därför	  inte	  något	  sådant	  förslag,	  
men	  anser	  att	  frågan	  fortsatt	  behöver	  utredas	  och	  diskuteras	  i	  organisationen.	  	  
	  
Enligt	  styrelsens	  mening	  finns	  anledning	  att,	  utan	  ändring	  i	  sak,	  förtydliga	  
medlemsbegreppet	  så	  som	  det	  uttrycks	  i	  §	  4	  första	  stycket	  i	  stadgan.	  Förbundsstyrelsen	  
anser	  också	  att	  det	  bör	  införas	  en	  möjlighet	  att	  vara	  medlem	  i	  mer	  än	  en	  lokalförening.	  
Sådan	  dubbelanslutning	  har	  tidigare	  förekommit	  av	  olika	  skäl,	  men	  är	  i	  dag	  inte	  möjlig.	  I	  
ett	  sådant	  fall	  ska	  dock	  endast	  tillkommande	  lokalföreningsavgift	  betalas	  eftersom	  en	  
person	  endast	  får	  räknas	  som	  medlem	  i	  förbundet	  en	  gång.	  	  
	  
Tidningen	  Diabetes	  är	  förbundets	  organ	  till	  medlemmarna.	  Den	  är	  en	  viktig	  del	  av	  
medlemserbjudandet	  och	  sprider	  angelägen	  information	  och	  nyheter.	  Enligt	  
förbundsstyrelsens	  mening	  bör	  tidningen	  ingå	  i	  varje	  ordinarie	  medlemskap	  och	  inte	  
kunna	  väljas	  bort	  mot	  en	  lägre	  avgift.	  Endast	  i	  de	  fall	  en	  medlem	  aktivt	  meddelar	  
förbundskansliet	  att	  han	  eller	  hon	  inte	  önskar	  tidningen	  bör	  tidningen	  tas	  bort,	  dock	  utan	  
reducering	  av	  medlemsavgiften.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  har	  gjort	  en	  tolkning	  av	  medlemsbegreppet,	  som	  underställs	  
riksstämmans	  prövning	  i	  FS	  förslag	  nr	  6.	  Av	  det	  ärendet	  framgår	  styrelsens	  tolkning	  att	  en	  
medlems	  inträdesdatum	  är	  den	  dag	  då	  anmälan	  om	  medlemskap	  registreras,	  även	  om	  
betalning	  av	  medlemsavgiften	  sker	  först	  senare.	  Vidare	  avslutas	  enligt	  stadgan	  ett	  
medlemskap	  först	  efter	  cirka	  två	  månader	  vid	  obetald	  förnyelse,	  bl.a.	  för	  att	  möjliggöra	  
påminnelse	  till	  medlemmen.	  Enligt	  nämnda	  tolkning	  krävs	  dock	  att	  avgiften	  är	  betald	  för	  
att	  medlemmen	  ska	  kunna	  vara	  ombud	  och	  ha	  rösträtt	  vid	  stämma/årsmöte	  samt	  väljas	  
till	  olika	  förtroendeuppdrag.	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  stadgan	  bör	  förtydligas	  i	  detta	  
avseende.	  Av	  §	  4	  andra	  stycket	  i	  stadgan	  framgår	  reda	  att	  den	  som	  har	  ett	  
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förtroendeuppdrag	  i	  organisationen	  anses	  ha	  lämnat	  sitt	  uppdrag	  om	  medlemskapet	  
upphör.	  	  
	  
I	  dag	  anges	  i	  stadgan	  att	  förbundet	  ska	  redovisa	  uppburna	  avgifter	  till	  respektive	  förening	  
minst	  en	  gång	  per	  kvartal.	  Erfarenheterna	  av	  rullande	  medlemskap	  sedan	  oktober	  2012	  
visar	  att	  denna	  tidsreglering	  är	  onödig.	  	  
	  

Förbundsstyrelsen	  föreslår	  mot	  denna	  bakgrund	  följande	  ändring	  av	  
stadgan:	  
	  

Nuvarande	  lydelse	  
§	  4	  Medlemskap	  –	  första	  stycket	  

	  

Medlem	  i	  Svenska	  Diabetesförbundet	  är	  
den	  fysiske	  person	  som	  till	  förbundet	  
betalt	  fastställd	  medlemsavgift.	  
Medlemmen	  tillhör	  också	  den	  anslutna	  
lokalförening	  inom	  vars	  
verksamhetsområde	  han	  eller	  hon	  bor	  i,	  
eller	  som	  han	  eller	  hon	  särskilt	  angett.	  
Tillhör	  lokalföreningen	  en	  ansluten	  
länsförening	  omfattar	  medlemskapet	  
även	  denna.	  

	  

	  

	  

Föreslagen	  lydelse	  
§	  Medlemskap	  –	  första	  stycket	  

	  

Den	  fysiske	  person	  som	  betalt	  fastställd	  
medlemsavgift	  är	  medlem	  genom	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  och	  ansluten	  
lokalförening	  samt,	  där	  sådan	  finns,	  
ansluten	  länsförening.	  Medlemskapet	  
gäller	  för	  den	  lokalförening	  inom	  vars	  
verksamhetsområde	  medlemmen	  bor,	  
eller	  särskilt	  angett.	  Den	  som	  önskar	  vara	  
medlem	  i	  mer	  än	  en	  förening	  betalar	  
endast	  lokalföreningsavgift	  för	  varje	  
tillkommande	  medlemskap.	  	  
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§	  5	  Medlemsavgift	  –	  första	  och	  andra	  
styckena	  

	  

Medlemsavgiften	  består	  av	  förbundets	  
avgift,	  eventuell	  tidningsavgift	  samt	  
lokalföreningens	  avgift.	  Familjemedlem	  
betalar	  reducerad	  förbundsavgift	  samt	  den	  
avgift	  som	  lokalföreningen	  bestämmer.	  För	  
att	  räknas	  som	  familjemedlem	  krävs	  att	  det	  
i	  samma	  hushåll	  finns	  en	  fullbetalande	  
medlem.	  	  

	  

	  

	  

	  

Förbundet	  redovisar	  uppburna	  avgifter	  till	  
respektive	  lokalförening	  vid	  de	  tidpunkter	  
som	  förbundsstyrelsen	  bestämmer,	  dock	  
minst	  en	  gång	  per	  kvartal.	  	  

	  

§	  9	  Riksstämman	  

§	  9	  a)	  Sammansättning	  –	  andra	  stycket	  

	  

Till	  ombud	  kan	  endast	  den	  väljas	  som	  är	  
medlem	  i	  organisationen.	  	  

	  

	  

§	  9	  e)	  Yttrande-‐,	  förslags-‐	  och	  rösträtt	  –	  
första	  stycket	  

	  

Endast	  den	  som	  är	  medlem	  i	  organisationen	  
vid	  tiden	  för	  riksstämman	  har	  rösträtt.	  
Rösträtt	  kan	  inte	  utövas	  genom	  fullmakt.	  	  

§	  5	  Medlemsavgift	  –	  första	  och	  andra	  
styckena	  

	  

Medlemsavgiften	  består	  av	  förbundsavgift	  
och	  lokalföreningens	  avgift.	  I	  
förbundsavgiften	  ingår	  prenumeration	  på	  
tidningen	  Diabetes.	  Medlem	  kan	  aktivt	  välja	  
att	  avstå	  från	  prenumeration,	  dock	  utan	  
reducering	  av	  avgiften.	  Familjemedlem	  
betalar	  reducerad	  förbundsavgift	  samt	  den	  
avgift	  som	  lokalföreningen	  bestämmer.	  För	  
att	  räknas	  som	  familjemedlem	  krävs	  att	  det	  
i	  samma	  hushåll	  finns	  en	  fullbetalande	  
medlem.	  I	  familjemedlemskap	  ingår	  inte	  
prenumeration	  på	  tidningen	  Diabetes.	  

	  

Förbundet	  redovisar	  uppburna	  avgifter	  till	  
respektive	  lokalförening	  vid	  de	  tidpunkter	  
som	  förbundsstyrelsen	  bestämmer.	  

	  

	  

§	  Riksstämman	  

§	  9	  a)	  Sammansättning	  –	  andra	  stycket	  

	  

Till	  ombud	  kan	  endast	  den	  väljas	  som	  är	  
medlem	  i	  organisationen	  och	  som	  betalt	  
fastställd	  medlemsavgift.	  	  

	  

§	  9	  e)	  Yttrande-‐,	  förslags-‐	  och	  rösträtt	  –	  
första	  stycket	  

	  

Endast	  den	  som	  är	  medlem	  i	  organisationen	  
och	  har	  betalt	  fastställd	  medlemsavgift	  vid	  
tiden	  för	  riksstämman	  har	  rösträtt.	  Rösträtt	  
kan	  inte	  utövas	  genom	  fullmakt.	  	  
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§	  9	  g)	  Nomineringar	  –	  valberedningens	  
arbete	  –	  första	  stycket	  

	  

Valbar	  till	  uppdrag	  som	  förtroendevald	  är	  
den	  som	  är	  medlem	  i	  organisationen	  och	  
som	  blivit	  nominerad	  till	  uppdraget	  i	  rätt	  
tid.	  	  

	  

	  

§	  9	  i)	  Ärenden	  –	  strecksats	  14	  

-‐	  	  	  Beslut	  om	  tidningsavgift	  för	  de	  tre	  
nästkommande	  åren.	  	  

	  

Bestämmelser	  och	  anslutna	  
lokalföreningar	  

	  

§	  17	  Årsmötet	  –	  första	  och	  fjärde	  
styckena	  

	  

Vid	  årsmötet	  har	  varje	  medlem	  en	  röst,	  
som	  inte	  får	  avläggas	  genom	  fullmakt.	  
Den	  som	  inte	  fyllt	  15	  år	  kan	  företrädas	  av	  
sin	  vårdnadshavare.	  	  

	  

…	  

Omröstning	  sker	  öppet.	  Vid	  lika	  röstetal	  
avgör	  lotten.	  Val	  sker	  med	  sluten	  
omröstning	  om	  någon	  begär	  det.	  Valbar	  
till	  uppdrag	  som	  förtroendevald	  är	  den	  
som	  är	  medlem	  i	  föreningen.	  	  

§	  9	  g)	  Nomineringar	  –	  valberedningens	  
arbete	  –	  första	  stycket	  

	  

Valbar	  till	  uppdrag	  som	  förtroendevald	  är	  
den	  som	  är	  medlem	  i	  organisationen,	  har	  
betalt	  fastställd	  medlemsavgift	  och	  som	  
har	  blivit	  nominerad	  till	  
förtroendeuppdraget	  i	  rätt	  tid.	  

	  

§	  9	  i)	  Ärenden	  –	  strecksats	  14	  

-‐	  	  	  Tas	  bort.	  

	  

	  

Bestämmelser	  om	  anslutna	  
lokalföreningar	  

	  

§	  17	  Årsmötet	  –	  första	  och	  fjärde	  
styckena	  

	  

Vid	  årsmötet	  har	  varje	  medlem,	  som	  
betalt	  fastställd	  medlemsavgift,	  en	  röst,	  
som	  inte	  får	  avläggas	  genom	  fullmakt.	  
Den	  som	  inte	  fyllt	  15	  år	  kan	  företrädas	  av	  
sin	  vårdnadshavare.	  

…	  

Omröstning	  sker	  öppet.	  Vid	  lika	  röstetal	  
avgör	  lotten.	  Val	  sker	  med	  sluten	  
omröstning	  om	  någon	  begär	  det.	  Valbar	  
till	  uppdrag	  som	  förtroendevald	  är	  den	  
som	  är	  medlem	  i	  föreningen	  och	  som	  
betalt	  fastställd	  medlemsavgift.	  	  
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Bestämmelser	  om	  anslutna	  
länsföreningar	  

	  

§	  22	  Årsmötet	  –	  femte	  stycket	  

	  

Omröstning	  sker	  öppet.	  Vid	  lika	  röstetal	  
avgör	  lotten.	  Val	  sker	  med	  sluten	  
omröstning	  om	  någon	  begär	  det.	  Valbar	  
till	  uppdrag	  som	  förtroendevald	  är	  den	  
som	  är	  medlem	  i	  föreningen.	  

	  

Bestämmelser	  om	  anslutna	  
länsföreningar	  

	  

§	  22	  Årsmötet	  –	  femte	  stycket	  

	  

Omröstning	  sker	  öppet.	  Vid	  lika	  röstetal	  
avgör	  lotten.	  Val	  sker	  med	  sluten	  
omröstning	  om	  någon	  begär	  det.	  Valbar	  
till	  uppdrag	  som	  förtroendevald	  är	  den	  
som	  är	  medlem	  i	  föreningen	  och	  som	  
betalt	  fastställd	  medlemsavgift.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  4	  första	  stycket	  i	  

	   stadgan,	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  5	  första	  och	  

	   andra	  styckena	  i	  stadgan	  samt	  att	  §	  9	  i)	  14:e	  strecksatsen	  tas	  bort,	  

att	  	  	  	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  9	  a)	  andra	  stycket,	  §	  9	  e)	  
första	  stycket,	  §	  9	  g)	  första	  stycket,	  §	  17	  första	  och	  fjärde	  styckena	  samt	  §	  22	  
femte	  stycket	  i	  stadgan,	  och	  

att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
14.	  Förbundsavgiften	  2016-‐2018	  

Diabetesförbundets	  verksamhet	  är	  helt	  inriktad	  på	  att	  bedriva	  ett	  framgångsrikt	  
intressepolitiskt	  påverkansarbete	  samt	  att	  vara	  ett	  kompetens-‐	  och	  servicecentrum	  för	  
hela	  organisationen.	  För	  att	  upprätthålla	  denna	  verksamhet	  fodras	  att	  det	  finns	  en	  väl	  
fungerande	  kansliorganisation	  med	  rätt	  kompetens	  inom	  flera	  områden.	  Förbundet	  
finansieras	  i	  huvudsak	  genom	  förbundsavgifter	  och	  statsbidrag.	  
	  
Medlemstrenden	  i	  Diabetesförbundet	  har,	  liksom	  för	  en	  lång	  rad	  andra	  ideella	  
organisationer,	  varit	  nedåtgående	  under	  en	  längre	  tid.	  Detta	  leder	  till	  minskade	  intäkter,	  
men	  också	  till	  att	  förbundets	  legitimitet	  på	  sikt	  riskerar	  att	  äventyras.	  Att	  vända	  
medlemstrenden	  är	  ett	  gemensamt	  ansvar	  för	  förbundsstyrelsen,	  föreningarna	  och	  
förbundskansliet.	  Ett	  omfattande	  arbete	  har	  påbörjats	  för	  att	  ta	  fram	  en	  medlemsstrategi	  
men	  också	  att	  fylla	  Diabetesförbundets	  medlemserbjudande	  med	  ett	  attraktivt	  innehåll,	  
som	  gör	  medlemskapet	  unikt.	  Detta	  arbete	  bedrivs	  parallellt	  med	  att	  övriga	  rutiner	  för	  
hanteringen	  av	  medlemskap	  och	  medlemmar	  ses	  över.	  
	  
Diabetesförbundets	  ekonomi	  är	  ansträngd	  på	  så	  sätt	  att	  de	  utvecklingsprojekt	  som	  är	  
nödvändiga	  inte	  fullt	  ut	  är	  finansierade	  i	  budgeten,	  utan	  i	  viss	  mån	  kräver	  
ianspråktagande	  av	  förbundets	  kapital.	  Av	  den	  anledningen	  kan	  en	  höjning	  av	  
förbundsavgiften	  vara	  befogad.	  Förbundsstyrelsens	  bedömning	  är	  dock	  att	  de	  satsningar	  
som	  påbörjats	  kommer	  att	  leda	  till	  att	  den	  nedåtgående	  medlemstrenden	  bryts	  och,	  på	  
sikt,	  ett	  ökat	  medlemsantal.	  Vidare	  behöver	  en	  diskussion	  om	  enhetlig	  medlemsavgift	  i	  
förbundet	  påbörjas,	  oavsett	  lokalföreningstillhörighet.	  Förbundsstyrelsen	  föreslår	  därför	  
inte	  någon	  höjning	  av	  förbundsavgiften	  för	  kommande	  tre	  års	  period.	  	  
	  
I	  förslag	  nr	  13	  föreslår	  förbundsstyrelsen	  att	  prenumeration	  på	  tidningen	  Diabetes	  ska	  
ingå	  i	  medlemskapet	  (ej	  familjemedlemskap).	  Förbundsavgiften	  ska	  därför	  inkludera	  
tidningsavgiften.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   förbundsavgiften	  för	  åren	  2016-‐2018	  fastställs	  till	  200	  kr	  per	  medlem	  och	  	  	  
	   år,	  och	  
	  
att	   reducerad	  förbundsavgift	  för	  familjemedlemmar	  för	  åren	  2016-‐2018	  
	   fastställs	  till	  50	  kr	  per	  medlem	  och	  år.	  
	  
För	  det	  fall	  riksstämman	  inte	  bifaller	  förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  13	  såvitt	  avser	  
prenumeration	  på	  tidningen	  Diabetes,	  yrkar	  styrelsen	  att	  stämman	  beslutar	  
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att	   förbundsavgiften	  för	  2016-‐2018	  fastställs	  till	  oförändrat	  135	  kr	  per	  	  
	   medlem	  och	  år,	  och	  
	  
att	   reducerad	  förbundsavgift	  för	  familjemedlemmar	  för	  åren	  2016-‐2018	  	  
	   fastställs	  till	  50	  kr	  per	  medlem	  och	  år.	  	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
15.	  Tidningsavgiften	  2016-‐2018	  

Enligt	  nu	  gällande	  stadga	  ska	  riksstämman	  besluta	  om	  tidningsavgift	  för	  de	  tre	  kommande	  
åren.	  Förbundsstyrelsen	  föreslår	  i	  förslag	  nr	  13	  att	  prenumeration	  på	  tidningen	  Diabetes	  
ska	  ingå	  i	  medlemskapet.,	  och	  därmed	  inkluderas	  i	  förbundsavgiften.	  Medlem	  kan	  aktivt	  
välja	  att	  avstå	  från	  tidningen,	  men	  får	  då	  ingen	  reduktion	  av	  avgiften.	  Mot	  denna	  
bakgrund	  föreslår	  förbundsstyrelsen	  att	  ärendet	  Tidningsavgift	  för	  åren	  2016-‐2018	  inte	  
ska	  behandlas	  vid	  2015	  års	  riksstämma.	  	  
	  
För	  det	  fall	  riksstämman	  inte	  beslutar	  i	  enlighet	  med	  förbundsstyrelsens	  förslag	  rörande	  
prenumeration,	  föreslår	  förbundsstyrelsen	  oförändrad	  tidningsavgift	  för	  åren	  2016-‐2018.	  
Förbundsstyrelsen	  konstaterar	  att	  tidningens	  intäkter	  från	  prenumerationer	  har	  minskat	  
som	  en	  följd	  av	  den	  nedåtgående	  medlemstrenden	  och	  att	  även	  annonsintäkterna	  har	  
minskat.	  Styrelsen	  har	  i	  januari	  2015	  beslutat	  om	  ett	  förändrat	  produktionssätt	  för	  
tidningen.	  Enligt	  styrelsens	  mening	  bör	  dessa	  förändringar	  och	  övriga	  åtgärder	  för	  att	  
vända	  medlemstrenden	  först	  genomföras	  och	  utvärderas	  innan	  förändringar	  föreslås	  
beträffande	  tidningsavgiften.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   ärendet	  om	  tidningsavgift	  för	  åren	  2016-‐2018	  inte	  ska	  behandlas	  vid	  	  
	   Riksstämman.	  
	  
För	  det	  fall	  riksstämman	  inte	  bifaller	  förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  13	  såvitt	  avser	  
prenumeration	  på	  tidningen	  Diabetes,	  yrkar	  styrelsen	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   tidningsavgiften	  för	  2016-‐2018	  är	  oförändrad	  65	  kr	  för	  medlemmar	  inom	  
	   Sverige,	  och	  
	  
att	   överlämna	  åt	  förbundsstyrelsen	  att	  fastställa	  tidningsavgiften	  för	  de	  	  
	   prenumeranter	  som	  inte	  är	  medlemmar	  samt	  för	  medlemmar	  och	  övriga	  	  
	   prenumeranter	  utanför	  Sverige.	  	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
16.	  Säte	  för	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  och	  dess	  
anslutna	  föreningar	  

I	  dag	  anges	  i	  §	  1	  i	  stadgan	  att	  Svenska	  Diabetesförbundets	  säte	  är	  i	  Sundbyberg.	  Av	  olika	  
anledningar,	  däribland	  kostnads-‐	  och	  effektivitetsskäl,	  har	  förbundsstyrelsen	  under	  den	  
gångna	  mandatperioden	  undersökt	  möjligheterna	  att	  flytta	  förbundskansliet	  till	  andra	  
lokaler.	  Det	  stadgebundna	  sätet	  till	  en	  viss	  kommun	  utgör	  då	  en	  begränsning	  och	  betyder	  
att	  förbundsstyrelsen	  begår	  stadgebrott	  vid	  en	  flytt	  utanför	  Sundbybergs	  kommun.	  Av	  
denna	  anledning	  anser	  förbundsstyrelsen	  att	  det	  av	  stadgan	  bör	  framgå	  att	  förbundets	  
säte	  ska	  vara	  inom	  Stockholms	  län,	  men	  att	  det	  åligger	  förbundsstyrelsen	  att	  besluta	  var.	  	  

	  

Förbundsstyrelsen	  föreslår	  mot	  denna	  bakgrund	  att	  §	  1	  i	  stadgan	  får	  
ändrad	  lydelse	  enligt	  följande:	  
	  

Nuvarande	  lydelse	  
	  

§	  1	  Organisation	  

Svenska	  Diabetesförbundet	  är	  en	  
rikstäckande	  organisation	  som	  består	  av	  
Svenska	  Diabetesförbundet	  med	  säte	  i	  
Sundbyberg,	  anslutna	  lokalföreningar	  och	  
anslutna	  länsföreningar.	  Denna	  stadga	  
innehåller	  de	  grundläggande	  och	  
gemensamma	  bestämmelser	  som	  gäller	  
för	  hela	  organisationen.	  Hur	  en	  förening	  
ansluts	  till	  förbundet	  framgår	  av	  §	  13.	  

Föreslagen	  lydelse	  
	  

§	  1	  Organisation	  

Svenska	  Diabetesförbundet	  är	  en	  
rikstäckande	  organisation	  som	  består	  av	  
Svenska	  Diabetesförbundet,	  anslutna	  
lokalföreningar	  och	  anslutna	  
länsföreningar.	  Förbundsstyrelsen	  
fastställer	  förbundets	  säte,	  som	  ska	  vara	  
inom	  Stockholms	  län.	  Denna	  stadga	  
innehåller	  de	  grundläggande	  och	  
gemensamma	  bestämmelser	  som	  gäller	  
för	  hela	  organisationen.	  
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	   Hur	  en	  förening	  ansluts	  till	  förbundet	  
framgår	  av	  §	  13.	  

	  

På	  motsvarande	  sätt	  anges	  i	  dag	  i	  stadgan	  att	  en	  ansluten	  förenings	  
säte	  ska	  beslutas	  på	  årsmöte	  eller	  konstituerande	  föreningsmöte.	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  att	  §	  14	  första	  och	  andra	  styckena	  i	  
stadgan	  får	  följande	  lydelse:	  	  
	  

Nuvarande	  lydelse	  
	  

Gemensamma	  bestämmelser	  om	  
anslutna	  föreningar	  

	  

§	  14	  Föreningens	  namn,	  
verksamhetsområdet	  och	  säte	  m.m.	  –	  
första	  och	  andra	  styckena	  

	  

En	  ansluten	  förening	  har	  på	  sitt	  årsmöte	  
eller	  konstituerande	  föreningsmöte	  
antagit	  sitt	  namn,	  verksamhetsområde	  
(geografiska	  område)	  samt	  beslutat	  om	  
säte.	  	  

	  

Föreningen	  får	  på	  sitt	  årsmöte,	  utöver	  vad	  
som	  följer	  av	  denna	  stadga,	  anta	  de	  
ytterligare	  föreskrifter	  som	  behövs	  för	  
verksamheten.	  	  

Föreslagen	  lydelse	  
	  

Gemensamma	  bestämmelser	  om	  
anslutna	  föreningar	  

	  

§	  14	  Föreningens	  namn,	  
verksamhetsområde	  och	  säte	  m.m.	  –	  
första	  och	  andra	  styckena	  

	  

En	  ansluten	  förening	  har	  på	  sitt	  årsmöte	  
eller	  konstituerande	  föreningsmöte	  
antagit	  sitt	  namn	  och	  verksamhetsområde	  
(geografiska	  område).	  

	  

	  

Föreningen	  får	  på	  sitt	  årsmöte,	  utöver	  vad	  
som	  följer	  av	  denna	  stadga,	  anta	  de	  
ytterligare	  föreskrifter	  som	  behövs	  för	  
verksamheten.	  Av	  föreningens	  föreskrifter	  
ska	  framgå	  hur	  föreningens	  säte	  fastställs.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  1	  i	  stadgan,	  och	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  14	  första	  och	  

	   andra	  styckena	  i	  stadgan.	  	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
17.	  Hantering	  av	  lokalförenings	  
medel	  vid	  nedläggning	  	  

När	  det	  inte	  längre	  finns	  möjlighet	  för	  en	  lokalförening	  att	  finnas	  kvar	  ger	  stadgan	  två	  
möjligheter.	  Den	  första	  är	  att	  föreningen	  går	  samman	  med	  en	  annan	  lokalförening	  i	  
närheten.	  Ett	  sådant	  beslut	  innebär	  att	  medlemmarna	  överförs	  till	  den	  andra	  föreningen	  
och	  att	  även	  föreningens	  tillgångar	  överförs.	  Den	  andra	  möjligheten	  är	  att	  föreningen	  
formellt	  läggs	  ner.	  Medlemmarna	  förs	  då	  över	  till	  den	  närmast	  belägna	  lokalförening	  som	  
är	  ansluten	  till	  förbundet,	  eller	  till	  den	  förening	  som	  medlemmen	  meddelar	  att	  han	  eller	  
hon	  vill	  tillhöra.	  I	  sådant	  fall	  ska	  föreningens	  tillgångar	  överföras	  till	  förbundet	  centralt	  för	  
särskild	  förvaltning	  under	  längst	  två	  år.	  Om	  det	  under	  denna	  tid	  bildas	  en	  ny	  lokalförening	  
inom	  verksamhetsområdet	  som	  ansluter	  sig	  till	  förbundet	  ska	  de	  förvaltade	  medlen	  
tillföras	  denna	  förening.	  I	  annat	  fall	  får	  medlen	  användas	  för	  förbundets	  verksamhet.	  
	  
Under	  den	  senaste	  tio	  års	  perioden	  har	  förbundet	  förvaltat	  medel	  från	  nedlagda	  
föreningar	  uppgående	  till	  cirka	  75	  000	  kr.	  I	  inget	  fall	  har	  en	  ny	  förening	  bildats,	  i	  det	  
senast	  kända	  fallet	  bildades	  en	  ny	  förening	  först	  tio	  år	  efter	  att	  föregångaren	  gått	  
samman	  med	  en	  annan	  förening.	  Dessa	  medel	  kommer	  enligt	  beslut	  i	  förbundsstyrelsen	  
att	  användas	  för	  en	  medlemsundersökning.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  gjorde	  under	  2013	  en	  tolkning	  i	  ett	  särskilt	  fall,	  som	  underställs	  
riksstämmans	  prövning	  i	  särskilt	  ärende	  (FS	  förslag	  nr	  5).	  I	  beslutet	  jämställdes	  
nedläggning	  av	  en	  förening	  med	  samgående	  med	  en	  annan	  förening,	  under	  förutsättning	  
att	  merparten	  av	  medlemmarna	  överförs	  till	  den	  sistnämnda	  föreningen.	  Det	  innebar	  att	  
den	  nedlagda	  föreningens	  medel	  överfördes	  till	  den	  andra	  föreningen	  och	  inte	  till	  
förbundet.	  Förbundsstyrelsens	  beslut	  har	  blivit	  ifrågasatt	  av	  en	  förening,	  som	  menar	  att	  
den	  gjorda	  tolkningen	  inte	  är	  i	  överensstämmelse	  med	  stadgans	  lydelse.	  
	  
Ärendet	  om	  tolkning	  visar	  på	  vikten	  av	  tidig	  kommunikation	  mellan	  en	  förening	  som	  
riskerar	  att	  upphöra	  respektive	  länsförening	  och	  förbundet	  centralt,	  för	  att	  rätt	  åtgärder	  
ska	  kunna	  vidtas	  och	  beslut	  formuleras	  på	  ett	  korrekt	  sätt	  i	  enlighet	  med	  medlemmarnas	  
vilja.	  Förbundsstyrelsen	  bedömer	  att	  det	  finns	  skäl	  att	  upprätthålla	  ordningen	  att	  
föreningens	  medel	  ska	  överföras	  till	  förbundet	  vid	  ett	  beslut	  om	  nedläggning.	  
Erfarenheten	  visar	  dock	  att	  en	  ny	  förening	  inte	  bildas	  inom	  en	  så	  pass	  kort	  tidsram	  som	  
två	  år,	  och	  om	  en	  ny	  förening	  bildas	  beviljas	  sedvanligt	  startbidrag.	  Enligt	  styrelsens	  
mening	  saknas	  anledning	  till	  särskild	  förvaltning	  av	  medel	  från	  nedlagda	  föreningar,	  utan	  
dessa	  bör	  kunna	  användas	  omedelbart.	  Dock	  bör	  det	  förtydligas	  i	  stadgan	  till	  vilken	  typ	  av	  
ändamål	  medlen	  får	  användas.	  	  	  
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Mot	  denna	  bakgrund	  föreslår	  förbundsstyrelsen	  att	  §	  15	  andra	  stycket	  
i	  stadgan	  får	  ändrad	  lydelse	  enligt	  följande:	  
	  

Nuvarande	  lydelse	  
	  

§	  15	  Nedläggning	  av	  en	  ansluten	  förening	  
eller	  förenings	  utträde	  ur	  förbundet	  –	  
andra	  stycket	  

	  

Om	  en	  ansluten	  lokalförening	  läggs	  ned	  
utan	  samgående	  med	  en	  annan	  
lokalförening	  ska	  föreningens	  tillgångar	  
överföras	  till	  Svenska	  Diabetesförbundet	  
för	  särskild	  förvaltning	  under	  längst	  två	  
år.	  Om	  det	  under	  denna	  tid	  bildas	  en	  ny	  
lokalförening	  inom	  verksamhetsområdet	  
som	  ansluter	  sig	  till	  förbundet	  ska	  de	  
förvaltade	  medlen	  tillföras	  denna	  
förening.	  I	  annat	  fall	  får	  medlen	  användas	  
för	  förbundets	  verksamhet.	  Tillgångar	  med	  
särskilt	  förvaltningsförordnande	  ska	  även	  
fortsättningsvis	  förvaltas	  i	  enlighet	  med	  
givarens	  eller	  testators	  vilja.	  Saknas	  
praktiska	  förutsättningar	  till	  sådan	  
förvaltning,	  ansvarar	  förbundsstyrelsen	  
för	  att	  nödvändiga	  beslut	  och	  tillstånd	  
söks.	  Om	  en	  ansluten	  länsförening	  läggs	  
ned	  beslutar	  föreningen	  själv	  hur	  dess	  
tillgångar	  ska	  fördelas.	  Detta	  kan	  också	  
regleras	  i	  föreningens	  egna	  föreskrifter.	  

Föreslagen	  lydelse	  
	  

§	  15	  Nedläggning	  av	  en	  ansluten	  förening	  
eller	  förenings	  utträde	  ur	  förbundet	  –	  
andra	  stycket	  

	  

Om	  en	  ansluten	  lokalförening	  läggs	  ned	  
utan	  samgående	  med	  en	  annan	  
lokalförening	  ska	  föreningens	  tillgångar	  
överföras	  till	  Svenska	  Diabetesförbundet	  
och	  användas	  efter	  beslut	  av	  
förbundsstyrelsen	  till	  ändamål	  som	  
gagnar	  utvecklingen	  av	  föreningarnas	  
arbete	  eller	  aktiviteter.	  Tillgångar	  med	  
särskilt	  förvaltningsförordnande	  ska	  även	  
fortsättningsvis	  förvaltas	  i	  enlighet	  med	  
givarens	  eller	  testators	  vilja.	  Saknas	  
praktiska	  förutsättningar	  till	  sådan	  
förvaltning,	  ansvarar	  förbundsstyrelsen	  
för	  att	  nödvändiga	  beslut	  och	  tillstånd	  
söks.	  Om	  en	  ansluten	  länsförening	  läggs	  
ned	  beslutar	  föreningen	  själv	  hur	  dess	  
tillgångar	  ska	  fördelas.	  Detta	  kan	  också	  
regleras	  i	  föreningens	  egna	  föreskrifter.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  15	  andra	  stycket	  

	   i	  stadgan.	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
18.	  Förbundsstyrelsens	  protokoll	  

Enligt	  §	  10	  i	  stadgan	  ska	  förbundsstyrelsens	  protokoll	  hållas	  tillgängliga	  för	  bl.a.	  
föreningarna	  inom	  21	  dagar.	  Tillgängliggörandet	  sker	  genom	  att	  protokollen	  skickas	  ut	  
per	  e-‐post	  samt	  löpande	  publiceras	  på	  förtroendewebben.	  Av	  olika	  anledningar	  har	  det	  
inte	  alltid	  varit	  möjligt	  att	  tillgängliggöra	  protokollen	  inom	  tidsfristen	  på	  tre	  veckor.	  
Förbundsstyrelsen	  är	  väl	  medveten	  om	  detta	  och	  har	  på	  olika	  sätt	  försökt	  få	  ner	  
ledtiderna	  innan	  ett	  protokoll	  blir	  slutligt	  och	  kan	  skickas	  ut.	  Protokollen,	  särskilt	  de	  från	  
förbundsstyrelsens	  internatsammanträden,	  är	  mycket	  omfattande,	  de	  ska	  granskas	  och	  
justeras	  av	  två	  personer	  utöver	  sekreteraren	  samt	  som	  regel	  cirkulera	  med	  post.	  
Styrelsens	  ambition	  är	  alltid	  att	  kunna	  skicka	  ut	  protokollen	  så	  snart	  det	  är	  möjligt.	  Mot	  
bakgrund	  av	  en	  mångårig	  erfarenhet	  anser	  styrelsen	  att	  tidsfristen	  i	  stadgan	  bör	  tas	  bort.	  	  

	  

Förbundsstyrelsen	  föreslår	  mot	  denna	  bakgrund	  att	  §	  10	  i	  stadgan	  får	  
ändrad	  lydelse	  enligt	  följande:	  	  
	  

Nuvarande	  lydelse	  
	  

§	  10	  Förbundsstyrelsen	  

	  

Förbundsstyrelsen	  ska	  hålla	  minst	  fyra	  
protokollförda	  sammanträden	  per	  år.	  
Protokoll	  från	  styrelsens	  sammanträden	  
ska	  inom	  21	  dagar	  på	  lämpligt	  sätt	  hållas	  
tillgängliga	  för	  föreningarna	  och	  
medlemmarna.	  För	  beslutsförhet	  av	  
förbundsstyrelsen	  krävs	  at	  minst	  hälften	  
av	  ledamöterna	  inklusive	  ordföranden	  är	  

Föreslagen	  lydelse	  
	  

§	  10	  Förbundsstyrelsen	  

	  

Förbundsstyrelsen	  ska	  hålla	  minst	  fyra	  
protokollförda	  sammanträden	  per	  år.	  
Protokoll	  från	  styrelsens	  sammanträden	  
ska	  snarast	  på	  lämpligt	  sätt	  hållas	  
tillgängliga	  för	  föreningarna	  och	  
medlemmarna.	  För	  beslutsförhet	  av	  
förbundsstyrelsen	  krävs	  att	  minst	  hälften	  
av	  ledamöterna	  inklusive	  ordföranden	  är	  	  
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närvarande.	  Vid	  lika	  röstetal	  är	  
ordförandens	  röst	  utslagsgivande	  utom	  
vid	  val	  då	  lotten	  avgör.	  Mellan	  
riksstämmorna	  är	  förbundsstyrelsen	  
högsta	  beslutande	  organ.	  	  

närvarande.	  Vid	  lika	  röstetal	  är	  
ordförandens	  röst	  utslagsgivande	  utom	  
vid	  val	  då	  lotten	  avgör.	  Mellan	  
riksstämmorna	  är	  förbundsstyrelsen	  
högsta	  beslutande	  organ.	  

	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  10	  i	  stadgan.	  	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
19.	  Region-‐	  och	  
förbundskonferens	  

Diabetesförbundets	  organisation	  består	  i	  dag	  av	  tre	  nivåer;	  lokal,	  län	  och	  central.	  Enligt	  
beslut	  av	  riksstämman,	  senast	  reviderat	  1999	  (se	  dock	  motion	  nr	  16),	  är	  föreningarna	  
därutöver	  indelade	  i	  fem	  regioner.	  En	  tanke	  har	  varit	  att	  regionerna	  skulle	  motsvara	  
landets	  sjukvårdsregioner	  för	  att	  underlätta	  och	  möjliggöra	  påverkan	  på	  den	  nivån.	  
Regionerna	  är	  inte	  stadgereglerade	  och	  den	  verksamhet	  som	  bedrivs	  i	  dag	  består	  främst	  i	  
årliga	  regionkonferenser,	  där	  som	  regel	  också	  representanter	  för	  förbundsstyrelsen	  och	  
Ung	  Diabetes	  råd	  samt	  ibland	  förbundskansliet	  deltar.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  regionkonferenserna	  är	  viktiga	  för	  att	  på	  ett	  så	  
kostnadseffektivt	  sätt	  som	  möjligt	  ge	  förutsättning	  för	  erfarenhetsutbyte,	  
kunskapsspridning	  och	  utbildning	  bland	  förtroendevalda	  i	  organisationen.	  Styrelsens	  
erfarenhet	  är	  dock	  att	  konferenserna	  väsentligt	  skiljer	  sig	  åt	  vad	  gäller	  t.ex.	  innehåll,	  
ambitionsnivå	  och	  antal	  deltagare.	  Enligt	  förbundsstyrelsen	  finns	  anledning	  att	  se	  över	  
utformningen	  av	  konferenserna	  och	  att	  i	  större	  mån	  göra	  dessa	  enhetliga.	  T.ex.	  skulle	  
konferenserna	  i	  högre	  grad	  kunna	  användas	  för	  en	  aktiv	  diskussion	  kring	  idéprogram,	  
verksamhetsplanering	  och	  aktuella	  större	  frågor,	  såväl	  vad	  gäller	  intressepolitik	  som	  
organisationsutveckling.	  Även	  den	  specialistkompetens	  som	  finns	  på	  förbundskansliet	  
skulle	  i	  större	  omfattning	  kunna	  engageras.	  Härigenom	  skulle,	  enligt	  förbundsstyrelsens	  
mening,	  hela	  organisationen	  stärkas	  och	  vitaliseras,	  vilket	  på	  sikt	  leder	  till	  ökad	  
uppmärksamhet	  kring	  förbundets	  frågor	  och	  fler	  medlemmar.	  	  
	  
Mot	  denna	  bakgrund	  föreslår	  förbundsstyrelsen	  att	  en	  ny	  
bestämmelse,	  §	  11	  a,	  ska	  införas	  i	  stadgan	  med	  följande	  lydelse:	  	  
	  
§	  11	  a	  Regionkonferens	  
Regionkonferensen,	  som	  inte	  är	  ett	  beslutande	  organ,	  består	  av	  de	  anslutna	  föreningar	  
som	  finns	  inom	  en	  av	  riksstämmans	  beslutade	  regioner.	  Regionkonferensen	  syftar	  till	  ett	  
ömsesidigt	  erfarenhets-‐	  och	  kunskapsutbyte	  samt	  diskussioner	  mellan	  dels	  föreningarna	  i	  
regionen,	  dels	  föreningarna	  och	  förbundet	  centralt.	  Konferensen	  hålls	  på	  inbjudan	  av	  
ansluten	  förening.	  Program	  fastställs	  i	  samråd	  med	  förbundsstyrelsen.	  	  
	  
Ordförandemöte	  hålls	  de	  år	  det	  inte	  är	  riksstämma,	  på	  inbjudan	  av	  förbundsstyrelsen.	  För	  
att	  få	  en	  mer	  enhetlig	  terminologi	  föreslår	  styrelsen	  att	  ordförandemötet	  ska	  benämnas	  
förbundskonferens.	  Denna	  benämning	  överensstämmer	  också	  bättre	  med	  verkligheten,	  
då	  det	  inte	  är	  något	  krav	  att	  just	  ordföranden	  i	  en	  förening	  ska	  delta	  i	  mötet.	  	  
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Förbundsstyrelsen	  föreslår	  mot	  denna	  bakgrund	  följande	  ändring	  av	  
stadgan:	  
	  

Nuvarande	  lydelse	  

	  

§	  8	  Förbundets	  organisation	  –	  fjärde	  
stycket	  

	  

De	  år	  riksstämma	  inte	  hålls	  genomförs	  ett	  
ordförandemöte.	  

	  

§	  11	  Ordförandemöte	  

Ordförandemötet,	  som	  inte	  är	  ett	  
beslutande	  organ,	  syftar	  till	  ett	  ömsesidigt	  
erfarenhets-‐	  och	  kunskapsutbyte	  samt	  
diskussioner	  mellan	  alla	  nivåer	  i	  
organisationen.	  Mötet	  hålls	  på	  inbjudan	  
av	  förbundsstyrelsen	  och	  omfattar,	  
förutom	  förbundsstyrelsens	  ledamöter	  
samt	  förbundets	  valberedning	  och	  revisor,	  
en	  representant	  –	  ordförande	  eller	  
ersättare	  inom	  styrelsen	  –	  från	  varje	  lokal-‐	  
och	  länsförening.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  kan	  begära	  att	  
ordförandemötet	  i	  en	  viss	  fråga	  lämnar	  
råd	  och	  vägledning	  för	  ett	  beslut.	  I	  sådana	  
fall	  ska	  minnesanteckningar	  föras	  som	  
inom	  tre	  veckor	  ska	  justeras	  av	  två	  särskilt	  
utsedda	  justeringspersoner.	  	  

Föreslagen	  lydelse	  

	  

§	  8	  Förbundets	  organisation	  –	  fjärde	  
stycket	  

	  

De	  år	  riksstämma	  inte	  hålls	  genomförs	  en	  
förbundskonferens.	  

	  

§	  11	  Förbundskonferens	  

Förbundskonferensen,	  som	  inte	  är	  ett	  
beslutande	  organ,	  syftar	  till	  ett	  ömsesidigt	  
erfarenhets-‐	  och	  kunskapsutbyte	  samt	  
diskussioner	  mellan	  alla	  nivåer	  i	  
organisationen.	  Konferensen	  hålls	  på	  
inbjudan	  av	  förbundsstyrelsen	  och	  
omfattar,	  förutom	  förbundsstyrelsens	  
ledamöter	  samt	  förbundets	  valberedning	  
och	  förtroendevalda	  revisorer,	  en	  
representant	  –	  ordförande	  eller	  annan	  
inom	  styrelsen	  –	  från	  varje	  lokal-‐	  och	  
länsförening.	  

Förbundsstyrelsen	  kan	  begära	  att	  
förbundskonferensen	  i	  en	  viss	  fråga	  
lämnar	  råd	  och	  vägledning	  för	  ett	  beslut.	  I	  
sådana	  fall	  ska	  minnesanteckningar	  föras	  
som	  inom	  tre	  veckor	  ska	  justeras	  av	  två	  
särskilt	  utsedda	  justeringspersoner.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  att	  en	  ny	  bestämmelse	  om	  region-‐	  

	   konferens,	  benämnd	  §	  11	  a,	  ska	  införas	  i	  stadgan,	  och	  

att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  ändrad	  lydelse	  av	  §	  8	  fjärde	  stycket	  

	   och	  §	  11	  i	  stadgan.	  	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
20.	  Nya	  krav	  på	  organisationen	  	  

En	  ideell	  organisation	  som	  Svenska	  Diabetesförbundet	  är,	  oavsett	  vilken	  nivå	  i	  
organisationen	  det	  gäller,	  beroende	  av	  olika	  former	  av	  offentliga	  bidrag	  för	  sin	  överlevnad	  
och	  för	  att	  kunna	  bedriva	  verksamhet.	  Under	  senare	  år	  har	  omvärldens	  berättigade	  krav	  
på	  insyn	  och	  kontroll	  ökat.	  För	  att	  klara	  den	  granskning	  som	  kan	  bli	  aktuell	  krävs	  
upparbetade	  och	  tillämpade	  rutiner	  och	  policies,	  god	  intern	  kontroll	  och	  dokumentation.	  
Genom	  åren	  har	  föreningar	  dessvärre	  drabbats	  av	  misstänkta	  förskingringar,	  vilket	  ibland	  
får	  massmedial	  uppmärksamhet	  och	  då	  drabbar	  hela	  organisationen	  samt	  det	  förtroende	  
som	  är	  en	  förutsättning	  för	  Diabetesförbundets	  verksamhet.	  Ibland	  kontaktas	  
förbundsstyrelsen	  eller	  förbundskansliet	  med	  önskemål	  om	  hjälp	  och	  frågor	  om	  
redovisningen.	  Förbundet	  kan	  och	  ska	  vara	  behjälplig	  i	  sådana	  situationer,	  men	  det	  krävs	  
då	  samtycke	  från	  föreningen	  (dvs.	  föreningens	  styrelse).	  Förbundet	  saknar	  i	  dag	  
befogenheter	  att	  vidta	  åtgärder	  och	  inte	  heller	  kan	  förbundet	  genom	  kontakt	  med	  t.ex.	  
bank	  stoppa	  en	  behörig	  persons	  tillgång	  till	  föreningens	  medel.	  I	  situationer	  där	  en	  
ledande	  person	  i	  föreningen	  misstänks	  för	  förskingring	  innebär	  det	  problem	  och	  stor	  risk	  
för	  skada	  för	  föreningen	  och	  förbundet.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  mot	  den	  angivna	  bakgrunden	  att	  styrelsen	  ska	  ges	  en	  
möjlighet	  att	  vid	  behov	  företa	  revision	  i	  föreningarna	  och	  även	  tillfälligt	  överta	  rätten	  att	  
teckna	  en	  förenings	  firma.	  Det	  ligger	  i	  sakens	  natur	  att	  en	  sådan	  möjlighet	  endast	  
kommer	  att	  användas	  vid	  extraordinära	  omständigheter.	  Vidare	  föreslår	  
förbundsstyrelsen	  att	  det	  i	  stadgan	  ska	  införas	  minimikrav	  på	  en	  lokalförenings	  styrelse.	  
Detta	  då	  det	  i	  dag	  förekommer	  att	  samma	  person	  samtidigt	  innehar	  flera	  av	  de	  ”tyngre”	  
styrelsebefattningarna	  (ordförande-‐kassör-‐sekreterare).	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår	  därför	  att	  en	  ny	  bestämmelse,	  §	  15	  a,	  ska	  
införas	  i	  stadgan	  med	  följande	  lydelse:	  
	  
§	  15	  a	  Förbundsstyrelsens	  rätt	  att	  begära	  revision	  m.m.	  i	  ansluten	  förening	  
Förbundsstyrelsen	  har	  rätt	  att	  vid	  behov	  företa	  revision	  hos	  anslutna	  föreningar.	  
Förbundsstyrelsen	  har	  också	  rätt	  att	  i	  särskilda	  fall	  tillfälligt	  överta	  rätten	  att	  teckna	  en	  
förenings	  firma.	  I	  anslutning	  till	  sådant	  beslut	  ska	  förbundsstyrelsen	  snarast	  kalla	  till	  ett	  
extra	  årsmöte	  i	  föreningen.	  	  
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Förbundsstyrelsen	  föreslår	  också	  att	  det	  ska	  införas	  ett	  nytt	  första	  
stycke	  i	  §	  18	  i	  stadgan	  samt	  att	  nuvarande	  första	  och	  andra	  stycke	  ska	  
benämnas	  andra	  och	  tredje	  styckena.	  Första	  stycket	  föreslås	  få	  
följande	  lydelse:	  
	  
§	  18	  Styrelsen	  –	  första	  stycket	  
	  
En	  lokalförenings	  styrelse	  ska	  bestå	  av	  minst	  tre	  styrelseledamöter.	  Uppdragen	  som	  
ordförande,	  kassör	  och	  sekreterare	  får	  inte	  innehas	  av	  samma	  person.	  	  
	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  införande	  i	  stadgan	  av	  en	  ny	  	  
	   bestämmelse	  om	  revision	  m.m.	  i	  föreningar,	  benämnd	  §	  15	  a,	  och	  
	  
att	   anta	  förbundsstyrelsens	  förslag	  om	  införande	  i	  stadgan	  av	  ett	  nytt	  första	  	  
	   stycke	  i	  §	  18	  samt	  att	  nuvarande	  första	  och	  andra	  stycket	  ska	  benämnas	  	  
	   andra	  och	  tredje	  styckena.	  	  
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Förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
21.	  Ekonomisk	  inriktning	  

Diabetesförbundets	  verksamhet	  är	  inriktad	  på	  att	  bedriva	  ett	  resultatinriktat	  
intressepolitiskt	  och	  kunskapshöjande	  arbete.	  För	  att	  kunna	  upprätthålla	  denna	  
verksamhet	  fordras	  en	  väl	  fungerande	  kanslifunktion	  med	  rätt	  kompetens	  inom	  olika	  
områden	  samt	  en	  engagerad	  och	  kunnig	  styrelse.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  arbetar	  årligen	  fram	  och	  beslutar	  om	  detaljerade	  planer	  för	  förbundets	  
verksamhet	  både	  när	  det	  gäller	  ekonomi	  och	  verksamhetsinriktning.	  Den	  ekonomiska	  
inriktningen	  för	  kommande	  mandatperiod	  är	  även	  att	  ha	  en	  budget	  i	  balans.	  Intäkterna	  
består	  i	  huvudsak	  av	  statsbidrag,	  förbundsavgifter	  och	  gåvor.	  Statsbidrag	  och	  
medlemsavgifter	  är	  de	  största	  intäktsposterna.	  Intäkterna	  behöver	  ökas	  främst	  genom	  
ökat	  medlemsantal	  men	  det	  kan	  också	  ske	  genom	  t.ex.	  samarbeten	  med	  företag	  eller	  
andra	  organisationer	  inom	  för	  verksamheten	  adekvata	  områden	  eller	  att	  förbundet	  får	  
fler	  gåvor	  för	  att	  bedriva	  det	  intressepolitiska	  arbetet.	  När	  det	  gäller	  kostnadssidan	  är	  
fokus	  på	  kostnadsmedvetenhet	  och	  kostnadseffektivitet	  samt	  att	  fullt	  ut	  tillämpa	  
fastställda	  policies	  och	  rutiner.	  Vidare	  ses	  ständigt	  möjligheterna	  över	  till	  rationalisering,	  
förenkling	  av	  rutiner	  och	  att	  utnyttja	  befintliga	  resurser	  på	  bästa	  sätt.	  	  
	  
Extraordinära	  och	  tillfälliga	  investeringar	  eller	  verksamhetssatsningar	  till	  nytta	  för	  
människor	  med	  diabetes	  eller	  deras	  närstående,	  som	  skapar	  tillfälligt	  underskott,	  ska	  
tydligt	  framgå	  inom	  ramen	  för	  den	  ordinarie	  ekonomiska	  redovisningen.	  	  
	  
För	  upprätthållande	  av	  kärnverksamheten,	  med	  minst	  nuvarande	  kompetens,	  kommer	  
förbundsstyrelsen	  att	  följa	  den	  ekonomiska	  utvecklingen	  och	  vidta	  nödvändiga	  åtgärder	  
om	  de	  finansiella	  förutsättningarna	  förändras.	  
	  
Diabetesförbundet	  kapital	  förvaltas	  i	  enlighet	  med	  av	  styrelsen	  fastställd	  placeringspolicy.	  
Kapitalförvaltningen	  sker	  i	  form	  av	  diskretionär	  förvaltning.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   fastställa	  ekonomisk	  inriktning	  för	  den	  kommande	  mandatperioden.	  	  
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Motion	  nr	  1-‐13	  om	  
ordförandeskapet	  

Motion	  nr	  1	  om	  Ordförandeskapet	  inom	  Svenska	  Diabetesförbundet	  
Motionär:	  Örebro	  DF	  m.o.	  

Motionen	  

Riksstämman	  2012	  beslutade	  att	  förändra	  tidsomfattningen	  för	  förbundsordföranden.	  
Från	  att	  ha	  varit	  ett	  heltidsuppdrag	  (2003-‐2012)	  skulle	  ordförandeskapet	  vara	  arvoderat	  
på	  deltid.	  När	  beslut	  om	  ersättning	  fattades,	  bestämdes	  detta	  på	  förslag	  av	  
valberedningen	  att	  vara	  1/3	  av	  inkomstbasbeloppet.	  

Av	  underlaget	  för	  stämmans	  beslut	  och	  av	  debatten	  under	  stämman	  framgick	  en	  tydlig	  
önskan	  att	  sprida	  kunskap	  och	  engagemang	  på	  flera	  personer	  i	  styrelsen,	  istället	  för	  
endast	  en	  person	  i	  ledande	  ställning.	  Förändringen	  innebär	  inte	  någon	  ändring	  i	  
ordförandens,	  och	  styrelsens	  yttersta	  ansvar	  för	  verksamheten,	  men	  skapar	  
förutsättningar	  för	  större	  delaktighet.	  Styrelsen	  är	  inte,	  och	  har	  inte	  varit,	  en	  arbetande	  
styrelse,	  men	  fler	  ledamöter	  kan	  få	  ansvar	  för	  vissa	  frågor	  och	  även	  representera	  
förbundet	  i	  större	  utsträckning.	  En	  annan	  sida	  av	  förändringen	  är	  att	  mer	  fokus	  läggs	  på	  
kansliet	  och	  att	  förstärkningar	  har	  gjorts	  där.	  Detta	  kan	  ses	  som	  ett	  led	  i	  att	  öka	  
organisationens	  professionalitet	  vilket	  är	  nödvändigt	  för	  att	  aktivt	  delta	  i	  det	  
intressepolitiska	  arbetet.	  Vår	  uppfattning	  är	  att	  förbundet	  har	  utvecklats	  i	  den	  riktningen	  
även	  om	  den	  inte	  är	  helt	  framme.	  Det	  är	  viktigt	  att	  denna	  utveckling	  får	  fortsätta.	  Det	  är	  
en	  överlevnadsfråga	  att	  Diabetesförbundet	  framstår	  som	  en	  professionell	  organisation.	  Vi	  
anser	  att	  modellen	  med	  en	  deltidsarvoderad	  ordförande	  tillsammans	  med	  en	  kunnig	  och	  
kompetent	  styrelse	  samt	  ett	  kansli	  med	  spetskompetens	  är	  rätt	  väg	  för	  detta.	  Det	  skulle	  
vara	  tråkigt,	  för	  att	  inte	  säga	  förödande	  för	  Diabetesförbundet,	  om	  en	  ny	  väg	  nu	  skulle	  
beslutas.	  Vi	  har	  diskuterat	  frågan	  med	  förbundsordförande	  och	  föreslår	  därför	  att	  
riksstämman	  ska	  besluta,	  att	  ordförandeuppdraget	  ska	  vara	  fortsatt	  deltidsarvoderad,	  
men	  med	  ett	  halvt	  inkomstbasbelopp.	  

	  

Diabetesföreningen	  i	  Örebro	  m.o.	  yrkar	  att	  riksstämman	  beslutar	  

att	   förbundsordföranden	  ska	  vara	  fortsatt	  deltidsarvoderad	  i	  enlighet	  med	  vad	  som	  
anförs	  i	  motionen.	  
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Motion	  nr	  2	  om	  ordförandeskapet	  
Motionär:	  Eslöv	  DF	  m.o.	  

Motionen	  

Riksstämman	  2012	  beslutade	  att	  förändra	  uppdraget	  som	  förbundsordförande.	  Från	  att	  
ha	  varit	  ett	  heltidsuppdrag	  skulle	  ordförandeskapet	  vara	  arvoderat	  på	  deltid.	  När	  beslut	  
om	  ersättning	  fattades	  bestämdes	  denna,	  på	  förslag	  av	  valberedningen,	  till	  1/3	  av	  
inkomstbasbeloppet.	  

Av	  underlaget	  för	  stämmans	  beslut	  och	  den	  debatt	  som	  var	  på	  stämman	  framgår	  tydligt	  
en	  önskan	  om	  att	  sprida	  kunskap	  och	  engagemang	  på	  flera	  personer,	  istället	  för	  att	  fokus	  
sätts	  på	  en	  person	  i	  ledande	  ställning	  (=förbundsordföranden).	  

Förändringen	  innebär	  inte	  någon	  ändring	  i	  ordförandens,	  och	  styrelsens,	  yttersta	  ansvar	  
för	  verksamheten,	  men	  skapar	  förutsättningar	  för	  större	  delaktighet.	  Styrelsen	  är	  inte,	  
och	  har	  inte	  varit,	  en	  arbetande	  styrelse,	  men	  fler	  ledamöter	  kan	  få	  ansvar	  för	  vissa	  frågor	  
och	  även	  representera	  förbundet	  i	  större	  utsträckning.	  	  

En	  annan	  sida	  av	  förändringen	  är	  att	  mer	  fokus	  läggs	  på	  kansliet	  och	  att	  förstärkningar	  har	  
gjorts	  där.	  Detta	  kan	  ses	  som	  ett	  led	  i	  att	  öka	  organisationens	  professionalitet.	  Kansliet	  
står	  för	  och	  ska	  besitta	  spetskompetens	  inom	  alla	  de	  områden	  som	  behövs,	  men	  också	  för	  
kontinuiteten	  i	  organisationen.	  

	  Vid	  de	  möten	  vi	  deltagit	  i,	  men	  även	  av	  protokoll	  och	  andra	  dokument	  samt	  i	  samtal	  
framkommer	  att	  förbundet	  har	  utvecklats	  i	  rätt	  riktning	  och	  att	  förändringen	  börjat	  sätta	  
sig,	  om	  än	  den	  ännu	  inte	  är	  helt	  framme.	  

Enligt	  vår	  mening	  är	  det	  viktigt	  att	  denna	  utveckling	  får	  fortsätta.	  För	  oss	  är	  det	  en	  
överlevnadsfråga	  att	  Diabetesförbundet	  framstår	  som	  en	  professionell	  organisation.	  Vi	  
anser	  att	  modellen	  med	  en	  deltidsarvoderad	  ordförande	  tillsammans	  med	  en	  kunnig	  och	  
kompetent	  styrelse	  som	  leder,	  styr	  och	  följer	  upp	  verksamheten	  samt	  ett	  kansli	  med	  
spetskompetens	  är	  rätt	  väg	  för	  detta	  och	  det	  skulle	  vara	  tråkigt,	  för	  att	  inte	  säga	  
förödande	  för	  Diabetesförbundet,	  om	  en	  ny	  väg	  nu	  skulle	  beslutas.	  

Vi	  föreslår,	  efter	  samråd	  med	  sittande	  förbundsordförande,	  att	  riksstämman	  ska	  besluta	  
att	  ordföranden	  ska	  vara	  fortsatt	  deltidsarvoderad	  men	  till	  50	  %.	  

	  

Diabetesföreningen	  i	  Eslöv	  m.o.	  yrkar	  att	  riksstämman	  beslutar	  

att	   förbundsordföranden	  ska	  vara	  arvoderad	  motsvarande	  en	  halvtidstjänst.	  
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Motion	  nr	  3	  rörande	  Heltidsarvoderad	  ordförande!	  
Motionär:	   Höglandets	  DF	  

Motionen	  
Förslag.	  

Att	  Riksstämman	  beslutar	  att	  förbundet	  återgår	  till	  den	  ordningen,	  som	  var	  innan	  
Riksstämman	  2012	  vad	  det	  gäller	  ordförande,	  att	  ordföranden	  i	  förbundet	  skall	  vara	  ett	  
heltidsarvoderat	  uppdrag.	  

Det	  har	  visat	  sig	  i	  olika	  sammanhang	  i	  andra	  organisationer	  att	  en	  deltids	  arvoderad	  
ordförande	  många	  gånger	  inte	  hinner	  med	  det	  hon/han	  eller	  hen	  är	  vald	  till.	  

En	  förbundsordförande	  skall	  ju	  vara	  till	  hjälp	  i	  hela	  förbundet	  inte	  bara	  på	  central	  nivå	  
utan	  på	  både	  lokal	  och	  länsnivå.	  Då	  går	  det	  som	  vi	  ser	  det	  inte	  att	  arvodesnivån	  är	  på	  
deltid	  utan	  den	  skall	  var	  på	  heltid.	  Förbundsordföranden	  skall	  vara	  tillgänglig	  enligt	  
fackförbundet	  Kommunals	  slogan	  24/7	  och	  inte	  bara	  en	  del	  av	  tid.	  Detta	  borde	  vara	  en	  
självklarhet.	  

Det	  får	  inte	  vara	  så	  att	  ordföranden	  skyller	  på	  tidsbrist.	  Skulle	  det	  visa	  sig	  att	  det	  kommer	  
upp	  flera	  frågor	  samtidigt,	  så	  anser	  vi	  att	  ordföranden	  måste	  kunna	  delegera	  ut	  frågor	  till	  
övriga	  ledamöter	  i	  styrelsen	  och	  inte	  ta	  alla	  frågor	  själv.	  Så	  gör	  man	  i	  övriga	  styrelser	  där	  
vår	  styrelse	  finns	  i	  olika	  sammanhang.	  

	  

Motion	  nr	  4-‐6	  rörande	  ordförandes	  roll	  
Motionärer:	   Mjölby	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  4)	  

	   	   Finspång	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  5)	  

	   	   Norrköping	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  6)	  

Motionerna	  
Problemet	  med	  deltidsengagerad	  ordförande	  blev	  som	  vi	  befarade.	  Vi	  syns	  inte	  så	  mycket	  
som	  det	  finns	  behov	  av.	  En	  av	  ordförandes	  roll	  är	  att	  representera	  organisationen	  och	  
svara	  för	  att	  kommunicera	  vad	  vi	  vill	  utåt	  mot	  allmänhet	  och	  politikerna.	  Att	  vi	  inte	  syns	  
kan	  registreras	  genom	  minskat	  medlemsantal.	  Behovet	  av	  en	  stark,	  tydlig	  organisation	  
behövs	  för	  att	  påvisa	  för	  allmänheten	  att	  det	  fortfarande	  finns	  mycket	  att	  göra.	  För	  att	  få	  
en	  möjlighet	  att	  påverka	  politiker	  behöver	  vi	  större	  genomslagskraft	  och	  detta	  kan	  ske	  
genom	  en	  heltidsengagerad	  ordförande.	  

	  

Vi	  föreslår	  att	  riksstämman	  beslutar	  

att	   ordförande	  skall	  vara	  heltidsengagerad.	  
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Motion	  nr	  7-‐9	  om	  uppdraget	  som	  förbundsordförande	  
Motionärer:	   Finspång	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  7)	  

	   	   Linköping	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  8)	  

	   	   Motala-‐Vadstena	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  9)	  

Motionerna	  
Problemet	  med	  en	  deltidsengagerad	  ordförande	  blev	  som	  vi	  befarade.	  Vi	  syns	  inte	  så	  
mycket	  som	  det	  finns	  behov	  av.	  En	  av	  ordförandes	  roll	  är	  att	  representera	  organisationen	  
och	  svara	  för	  att	  kommunicera	  vad	  vi	  vill	  utåt	  mot	  allmänhet	  och	  politikerna.	  Att	  vi	  inte	  
syns	  kan	  registreras	  genom	  ett	  minskat	  medlemsantal.	  Behovet	  av	  en	  stark	  och	  tydlig	  
organisation	  behövs	  för	  att	  påvisa	  för	  allmänheten	  att	  det	  fortfarande	  finns	  mycket	  att	  
göra.	  För	  att	  få	  en	  möjlighet	  att	  påverka	  politiker	  behöver	  vi	  större	  genomslagskraft	  och	  
detta	  kan	  ske	  genom	  en	  heltidsengagerad	  ordförande.	  Vi	  anser	  det	  då	  vara	  en	  omöjlig	  
uppgift	  att	  på	  deltid	  kunna	  utföra	  detta	  arbete.	  

	  

Vi	  föreslår	  att	  riksstämman	  beslutar	  

att	   Ordförande	  skall	  vara	  heltidsengagerad.	  

	  

Motion	  nr	  10	  och	  11	  Förbundsordförande	  
Motionärer:	   Finspång	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  10)	  

	   	   Norrköping	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  11)	  

Motionerna	  
Det	  är	  viktigt	  att	  vår	  förbundsordförande	  är	  tillgänglig	  för	  att	  förbundet	  ska	  kunna	  delta	  
aktivare	  i	  de	  intressepolitiska	  frågorna	  som	  berör	  diabetiker	  och	  deras	  anhöriga	  både	  när	  
det	  gäller	  massmedia	  och	  beslutande	  myndigheter.	  

Det	  kan	  aldrig	  vara	  så	  att	  anställd	  personal	  ska	  var	  våra	  frontpersoner	  och	  ta	  den	  
allmänna	  debatten	  i	  viktiga	  diabetesfrågor.	  Dessa	  uppgifter	  måste	  ligga	  på	  en	  aktivt	  
arbetande	  ordförande,	  medan	  den	  dagliga	  skötseln	  av	  förbundets	  åtagande	  sköt	  av	  ett	  
kansli	  med	  anställd	  personal,	  dock	  har	  ordförande	  och	  styrelsen	  det	  övergripande	  
arbetsgivareansvaret.	  

Ett	  stort	  och	  tungt	  uppdrag	  för	  vår	  förbundsordförande	  är	  också	  arbetet	  med	  att	  stärka	  
förbundets	  medlemsanslutning,	  som	  det	  är	  nu	  så	  minskar	  förbundets	  medlems	  antal	  
stadigt	  samtidigt	  som	  antalet	  nydebuterande	  diabetiker	  i	  alla	  åldersgrupper	  ökar	  i	  
samhället.	  
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Rollen	  som	  förbundsordförande	  är	  stor	  och	  tung	  därför	  anser	  vi	  att	  en	  heltidsarvodering	  
av	  en	  ordförande	  viktig	  i	  vårt	  förbund.	  Det	  blir	  en	  omöjlig	  ekvation	  att	  få	  tid	  med	  familj,	  
yrke	  och	  förbundsledningsarbetet	  om	  man	  på	  en	  deltidsarvoderat	  uppdrag	  ska	  ges	  
förutsättning	  att	  utföra	  ett	  bra	  arbete.	  

	  

Därför	  föreslår	  vi	  att	  riksstämman	  2015	  beslutar	  

att	   heltidsarvodera	  posten	  som	  förbundsordförande	  för	  att	  skapa	  en	  förutsättning	  
för	  den	  valda	  personen	  att	  ägna	  alla	  sina	  krafter	  för	  Svenska	  Diabetesförbundets	  
bästa.	  

	  

Motion	  nr	  12	  rörande	  Heltidsarvoderad	  ordförande	  
Motionärer:	   Borås	  DF	  m.o.,	  Uddevalla	  DF	  m.o.,	  Kungälv-‐Ale	  DF	  och	  	  

STO-‐regionens	  DF	  

Motionen	  
2012	  års	  Riksstämma	  beslutade	  att	  posten	  som	  förbundsordförande	  skulle	  vara	  ett	  
deltidsarvoderat	  uppdrag.	  

	  

Förslag:	  	  

Att	  Riksstämman	  beslutar	  att	  förbundet	  återgår	  till	  den	  ordning	  som	  gällde	  före	  
Riksstämman	  2012	  beträffande	  ordförandeposten,	  dvs.	  att	  uppdraget	  som	  ordförande	  i	  
förbundet	  skall	  vara	  ett	  heltidsarvoderat	  uppdrag.	  

En	  förbundsordförande	  skall	  vara	  behjälplig	  i	  hela	  förbundet	  och	  inte	  bara	  på	  central	  nivå	  
utan	  även	  på	  lokal-‐	  och	  länsnivå,	  vilket	  borde	  vara	  en	  självklarhet.	  

Undertecknade	  anser	  det	  vara	  en	  omöjlig	  arbetsuppgift	  för	  en	  deltidsarvoderad	  
förbundsordförande	  att	  uppfylla	  såväl	  föreningarnas	  som	  förbundsstyrelsens	  
förväntningar	  på	  stöd	  och	  dessutom	  vara	  ”ledstjärna”	  i	  förbundets	  intressepolitiska	  
vardagsarbete.	  

	  

Hemställes	  till	  riksstämman	  att	  besluta	  

att	   posten	  som	  förbundsordförande	  skall	  vara	  heltidsarvoderad.	  
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Motion	  nr	  13	  Uppdraget	  som	  förbundsordförande	  
Motionär:	   Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  

Motionen	  
2012	  års	  riksstämma	  beslutade	  att	  förbundsordföranden	  ska	  vara	  ett	  deltidsuppdrag.	  

De	  skäl	  som	  förbundsstyrelsen	  gav	  i	  sitt	  förslag;	  Förbundsstyrelsens	  förslag	  4	  –	  anser	  HDF	  
vara	  väldigt	  grumliga.	  

Vi	  citerar	  här	  utdrag	  ur	  förbundsstyrelsens	  text:	  

”Bakgrunden	  till	  beslutet	  var	  att	  en	  ledningsmodell	  med	  en	  heltidsarvoderad	  
förbundsordförande	  och	  en	  anställd	  administrativ	  chef	  med	  personalansvar	  för	  
kanslipersonalen	  ansågs	  1)	  vara	  mest	  kostnadseffektiv	  och	  funktionell	  2)	  tillförsäkra	  
medlemmarna	  inflytande	  över	  verksamheten	  samt	  3)	  tydliggöra	  den	  mest	  prioriterade	  
verksamheten.	  Den	  prioriterade	  verksamheten	  bestod	  av	  tre	  ”spår”,	  nämligen	  att	  vara	  en	  
kompetens-‐	  och	  serviceorganisation	  för	  föreningar	  och	  styrelse,	  att	  bedriva	  ett	  
professionellt	  intressepolitiskt	  påverkansarbete	  samt	  att	  arbeta	  med	  intern	  och	  extern	  
information,	  kommunikation	  och	  marknadsföring”.	  

Längre	  fram	  i	  texten	  ges	  som	  argument	  för	  att	  gå	  från	  heltidsarvoderad	  
förbundsordförande	  till	  deltidsarvoderad,	  följande:	  

”Erfarenhet	  av	  tre	  mandatperioder	  med	  en	  heltidsarvoderad	  ordförande	  visar	  att	  det	  kan	  
uppstå	  en	  oönskad	  otydlighet	  i	  kansliorganisationen	  och	  att	  det	  är	  mycket	  fokus	  som	  
ställs	  på	  en	  person	  både	  inom	  och	  utom	  organisationen.	  Även	  arbetet	  inom	  
förbundsstyrelsen	  påverkas	  genom	  att	  de	  ”vanliga”	  ledamöternas	  vilja	  och	  möjlighet	  till	  
engagemang	  och	  arbetsuppgifter	  riskerar	  att	  minska	  efter	  ordföranden	  är	  ”heltidare”	  och	  
förväntas	  utföra	  en	  stor	  mängd	  arbetsuppgifter.	  Eftersom	  det	  i	  princip	  alltid	  är	  
ordföranden	  som	  representerar	  förbundet	  i	  olika	  sammanhang,	  samlas	  kunskapen	  istället	  
för	  att	  spridas	  på	  fler	  aktiva	  företrädare”.	  

HDF	  anser	  att	  det	  är	  en	  omöjlig	  uppgift	  att	  på	  deltid	  kunna	  utföra	  2012	  års	  
riksstämmobeslut:	  

”att	  tillsammans	  med	  den	  övriga	  styrelsen	  och	  kanslichefen	  –	  leda,	  styra	  och	  följa	  upp	  
verksamheten,	  att	  dra	  upp	  riktlinjer	  och	  visioner,	  men	  inte	  att	  göra	  arbetet	  själv.	  För	  det	  
finns	  förbundskansliet	  med	  dess	  olika	  kompetenser	  och	  den	  kontinuitet	  som	  kan	  skapas	  
där.	  Det	  nu	  sagda	  innebär	  naturligtvis	  ingen	  begränsning	  i	  det	  yttersta	  ansvaret	  som	  
ordföranden	  och	  styrelsen	  har.	  Fortfarande	  finns	  också	  en	  stor	  mängd	  sammanhang	  och	  
möten	  där	  ordföranden,	  eller	  annan	  förtroendevald,	  är	  den	  som	  ska	  representera	  
förbundet	  och	  föra	  fram	  våra	  synpunkter.	  Förslaget	  innebär	  dock,	  enligt	  
förbundsstyrelsen,	  en	  ökad	  tydlighet	  i	  de	  olika	  uppdragen	  och	  förhållandet	  mellan	  
anställda	  och	  förtroendevalda”.	  

HDF	  vädjar	  till	  riksstämman	  att	  försöka	  omsätta	  förbundsordförandens	  ålagda	  uppgift	  i	  
arbetstimmar.	  Först	  då	  kan	  rimliga	  förväntningar	  på	  hur	  rollen	  går	  att	  utföra	  diskuteras.	  
Den	  tid	  som	  exempelvis	  åtgår	  till	  förbundsstyrelsens	  möten,	  inkl	  beredning	  genom	  VU-‐	  
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och	  kansliberedning	  etc	  blir	  ungefär	  den	  1/3	  dels	  arbetstid	  som	  nuvarande	  uppdrag	  
innebär.	  Till	  det	  tillkommer	  förbundsordförandens	  förberedelse	  av	  Diabetesfondens	  
arbete	  och	  dennes	  tillgänglighet	  för	  media	  när	  snabba	  kommenterare	  önskas	  samt	  
bearbetning	  av	  olika	  pressmeddelanden	  när	  Diabetesförbundets	  arbete	  och	  ståndpunkter	  
ska	  belysas.	  	  

	  

Detta	  har	  lett	  till	  att	  tid	  och	  förberedelser	  för	  intressepolitiskt	  arbete	  –	  såväl	  utåt	  som	  inåt	  
i	  organisationen	  –	  överförts	  till	  tjänstemän	  på	  kansliet.	  HDF	  har	  stor	  respekt	  för	  alla	  
engagerade	  och	  kunniga	  medarbetares	  insatser	  på	  kansliet.	  Men	  anser	  inte	  att	  
intressepolitiska	  frågor	  är	  en	  uppgift	  som	  ska	  flyttas	  från	  den	  förtroendevalda	  styrelsen	  
till	  anställda	  tjänstemän.	  Dessa	  har	  som	  uppgift	  att	  bevaka	  och	  stödja	  styrelsens	  
möjligheter	  att	  utföra	  ett	  bra	  intressepolitiskt	  arbete.	  

HDF	  anser	  således	  att	  inte	  förbundsordföranden	  är	  ensam	  ansvarig	  för	  organisationens	  
intressepolitik.	  Ansvaret	  ska	  delas	  av	  hela	  förbundsstyrelsen.	  

Att	  rekrytera	  lämpliga	  kompetenser	  till	  förbundsstyrelsen	  för	  detta	  viktiga	  arbete	  är	  
valberedningens	  uppgift.	  

HDF	  anser	  det	  vara	  en	  omöjlig	  arbetsuppgift	  för	  en	  deltidsarvoderad	  förbundsordförande	  
att	  uppfylla	  såväl	  föreningarnas	  som	  förbundsstyrelsens	  förväntningar	  på	  stöd	  och	  vara	  
ledstjärna	  i	  förbundets	  intressepolitiska	  vardagsarbete.	  

	  

Hemställes	  till	  riksstämman	  besluta	  

att	   förbundsordförande	  skall	  vara	  heltidsarvoderad.	  

	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  1-‐13:	  
Uppdraget	  som	  förbundsordförande	  i	  Svenska	  Diabetesförbundet	  har,	  med	  undantag	  för	  
åren	  2003-‐2012,	  varit	  deltidsarvoderat.	  Under	  dessa	  nio	  år	  med	  heltidsarvodering	  
upplevdes	  en	  otydlighet	  i	  organisationen,	  då	  fokus	  ofta	  kom	  att	  riktas	  mot	  en	  person	  som	  
i	  nära	  nog	  alla	  sammanhang	  företrädde	  förbundet.	  	  
	  
Beslutet	  vid	  riksstämman	  2012	  att	  återgå	  till	  en	  deltidsarvodering	  var	  ett	  första	  steg	  för	  
att	  skapa	  större	  delaktighet	  och	  ett	  större	  engagemang	  bland	  såväl	  övriga	  
förtroendevalda	  som	  anställda	  på	  kansliet.	  Stämman	  har	  följts	  av	  en	  rad	  styrelsebeslut	  i	  
denna	  riktning.	  Bl.a.	  finns	  en	  omarbetad	  arbets-‐	  och	  delegationsordning,	  en	  
verksamhetsplanering	  som	  numera	  sker	  genom	  målstyrning,	  styrelseledamöterna	  har	  
särskilda	  ansvarsområden	  för	  olika	  områden	  och	  deltar	  också	  i	  viss	  utsträckning	  i	  den	  
utåtriktade	  verksamheten.	  En	  viktig	  del	  i	  beslutsunderlaget	  för	  stämman	  var	  att	  vissa	  
delar	  av	  det	  intressepolitiska	  arbetet	  måste	  utföras	  av	  andra,	  däribland	  anställd	  personal.	  
Mot	  denna	  bakgrund	  förändrades	  tjänsten	  som	  kanslichef	  till	  en	  tjänst	  som	  
förbundsdirektör,	  med	  ett	  samordnande	  ansvar	  för	  intressepolitiken.	  	  
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Förebilder	  i	  detta	  avseende	  är	  bl.a.	  våra	  systerorganisationer	  i	  Danmark	  och	  Norge	  där	  
anställd	  personal	  har	  framskjutna	  roller,	  med	  mycket	  gott	  resultat	  vad	  gäller	  såväl	  
påverkan	  som	  medlemsutveckling.	  Som	  också	  tydligt	  framgår	  av	  underlaget	  inför	  
stämman	  2012	  är	  det	  dock	  alltid	  styrelsen	  som	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  
verksamheten,	  och	  i	  vissa	  sammanhang	  är	  det	  naturligt	  att	  det	  är	  ordföranden	  –	  eller	  
annan	  förtroendevald	  –	  som	  representerar	  förbundet.	  Även	  Ung	  Diabetes	  råd	  och	  
Föräldrarådet	  är	  fullt	  möjliga	  som	  aktörer	  vid	  representation.	  
	  
I	  motionerna	  3-‐13	  framför	  motionärerna	  argument	  som	  beskriver	  varför	  en	  
deltidsarvoderad	  ordförande,	  enligt	  deras	  uppfattning,	  inte	  är	  en	  optimal	  lösning.	  En	  
missuppfattning	  kan	  skönjas	  när	  det	  gäller	  förbundsordförandens	  ”arbetstid”.	  
Riksstämmans	  beslut	  innebär	  att	  uppdraget	  är	  deltidsarvoderat.	  	  Förtroendeuppdraget	  är	  
därefter	  värderat	  och	  ekonomisk	  ersättning	  utgår	  under	  mandatperioden	  med	  1/3	  
inkomstbasbelopp	  per	  månad.	  Detta	  ska	  dock	  inte	  likställas	  med	  att	  ”arbetstiden”	  är	  1/3	  
av	  en	  heltidstjänst	  (motsvarande	  ca	  13	  timmar/vecka).	  För	  förtroendevalda	  gäller	  inte	  
sedvanliga	  arbetstidsregler.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  vill	  understryka	  att	  det	  inte	  är	  förbundsordföranden	  ensam	  som,	  
oavsett	  arvoderingsmodell,	  ska	  utföra	  allt	  arbete	  såväl	  utåt	  som	  inåt	  i	  organisationen.	  I	  
förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  8	  föreslås	  att	  kommande	  förbundsstyrelse	  ska	  utse	  ett	  
presidium	  istället	  för	  verkställande	  utskott.	  Presidiet	  föreslås	  bestå	  av	  tre	  ledamöter;	  
förbundsordföranden	  och	  två	  vice	  ordföranden	  som	  får	  särskilda	  ansvarsområden.	  En	  
tänkbar	  fördelningsmodell	  är	  att	  en	  av	  de	  vice	  ordförandena	  särskilt	  arbetar	  internt	  med	  
organisationsfrågor	  –	  dvs.	  förenings-‐	  och	  medlemsfrågor	  –	  och	  den	  andre	  med	  
internationella	  frågor.	  Förbundsordföranden	  kan	  då	  rikta	  mer	  uppmärksamhet	  utåt	  mot	  
massmedia,	  myndigheter	  och	  marknadsföringsinsatser	  etc.	  Presidiets	  ledamöter	  arbetar	  
nära	  tillsammans	  och	  med	  stöd	  av	  förbundskansliet.	  	  
	  
I	  motion	  nr	  13	  lyfts	  även	  det	  viktiga	  arbete	  som	  förbundsordföranden,	  tillsammans	  med	  
övriga	  styrelseledamöter	  i	  Diabetesfonden,	  utför.	  Ordförandeskapet	  i	  Diabetesfonden	  är	  
ett	  särskilt	  uppdrag	  som	  arvoderas	  enligt	  beslut	  av	  Diabetesfondens	  styrelse.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  delar	  uppfattningen	  att	  den	  vikande	  medlemstrenden	  är	  oroande	  och	  
att	  det	  krävs	  kraftfulla,	  riktade	  åtgärder	  för	  att	  stoppa	  samt	  vända	  utvecklingen.	  	  Ansvaret	  
för	  att	  vända	  medlemstrenden	  och	  göra	  det	  attraktivt	  för	  fler	  att	  vara	  medlemmar	  är	  
gemensamt	  för	  förbundsstyrelsen,	  föreningarna	  och	  förbundskansliet.	  Det	  handlar	  bl.a.	  
om	  att	  skapa	  och	  tydliggöra	  ett	  medlemserbjudande	  med	  intressanta	  aktiviteter	  och	  bra	  
förmåner,	  att	  vara	  en	  aktiv	  och	  attraktiv	  aktör	  i	  olika	  kommunikationskanaler	  och	  att	  göra	  
det	  enklare	  att	  bli	  medlem.	  Huruvida	  förbundsordföranden	  är	  hel-‐	  eller	  deltidsarvoderad	  
är	  av	  underordnad	  betydelse	  i	  detta	  sammanhang,	  utan	  det	  avgörande	  är	  hur	  vi	  som	  
organisation	  samlat	  syns	  och	  uppfattas	  samt	  vad	  vi	  gör	  och	  åstadkommer.	  
	  
Som	  många	  noterat	  har	  Diabetesförbundets	  satsning	  på	  kommunikation	  och	  media	  gett	  
goda	  resultat.	  Varje	  år	  publiceras	  ett	  stort	  antal	  artiklar,	  notiser	  och	  debattartiklar	  i	  tryckt	  
eller	  digital	  media	  där	  förbundet	  på	  olika	  sätt	  är	  delaktigt.	  Likaså	  inslag	  i	  TV	  och	  radio	  
samt	  intervjuer	  som	  publiceras	  på	  olika	  hemsidor	  och	  sprids	  i	  sociala	  medier.	  Detta	  
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återspeglas	  i	  det	  intresse	  som	  myndigheter,	  läkemedelsföretag	  och	  andra	  organisationer	  
har	  visat	  vad	  gäller	  samarbete	  och	  samverkan	  med	  Diabetesförbundet.	  Vad	  som	  är	  viktigt	  
för	  styrelsen	  är	  dock	  alltid	  att	  vår	  kommunikation	  präglas	  av	  kompetens	  och	  saklighet,	  
under	  devisen	  ”hellre	  en	  gång	  mindre	  men	  bra,	  än	  en	  gång	  för	  mycket	  fast	  dåligt”.	  
	  
Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  bör	  förtroendeuppdraget	  att	  vara	  förbundsordförande	  i	  
Diabetesförbundet	  även	  fortsättningsvis	  vara	  deltidsarvoderat.	  Styrelsen	  har	  löpande	  
fattat	  strategiska	  beslut	  med	  denna	  utgångspunkt	  och	  i	  syfte	  att	  stärka	  organisationen.	  
Det	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  förbundets	  framtid	  att	  utvecklingen	  för	  att	  forma	  en	  
slagkraftig	  och	  professionell	  organisation	  får	  fortsätta	  enligt	  plan.	  	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  motionerna	  1	  och	  2	  på	  så	  sätt	  att	  uppdraget	  som	  förbundsordförande	  ska	  

vara	  fortsatt	  deltidsarvoderat,	  
	  
att	  	   anse	  motionerna	  3-‐13	  besvarade,	  och	  
	  
att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Motion	  14	  Begränsad	  mandattid	  
för	  ledamöter	  i	  Svenska	  
Diabetesförbundets	  styrelse	  

Motionär:	  Kungälv/Ale	  DF	  

	  

Motionen	  
I	  dag	  
I	  dagens	  läge	  kan	  en	  invald	  styrelseledamot	  bli	  omvald	  obegränsat	  antal	  gånger	  under	  
förutsättning	  att	  hon/han	  blir	  nominerad.	  
	  
Bakgrund	  
Svenska	  Diabetesförbundet	  håller	  på	  att	  stagnera	  och	  syns	  inte	  i	  rampljuset	  när	  det	  görs	  
förändringar	  av	  viktigare	  omfattning	  i	  diabetesvården.	  Diabetesföreningarna	  och	  
Länsföreningarna	  jobbar	  var	  för	  sig,	  vilket	  leder	  till	  att	  ingen	  samordning	  av	  dignitet	  sker	  
genom	  förbundet.	  Stora	  gemensamma	  insatser	  samtidigt	  från	  hela	  diabetesverksamheten	  
skulle	  leda	  till	  större	  uppmärksamhet	  av	  Diabetesförbundet	  och	  dess	  föreningar	  samt	  
även	  uppmärksammas	  av	  både	  TV,	  radio	  och	  massmedia	  i	  större	  utsträckning	  vilket	  i	  sin	  
tur	  skulle	  leda	  till	  att	  verksamheten	  syns	  och	  leds	  framåt.	  
	  
Det	  är	  alltid	  så	  när	  ledamöter	  har	  suttit	  länge	  i	  en	  styrelse	  sjunker	  kreativiteten	  och	  man	  
blir	  nöjd	  med	  hur	  det	  är.	  Detta	  gäller	  även	  styrelseledamöter	  i	  Svenska	  
Diabetesförbundet.	  Hjulspåren	  blir	  bara	  djupare	  och	  djupare	  vilket	  leder	  till	  att	  
verksamheten	  tynar	  bort.	  	  
	  
Förslag	  
Styrelsen	  för	  Kungälv/Ale	  Diabetesförening	  föreslår	  
ATT:	  
En	  ledamot	  i	  Svenska	  Diabetesförbundets	  styrelse	  skall	  endast	  kunna	  bli	  omvald	  två	  
gånger	  till	  styrelsen,	  vilket	  innebär	  att	  ingen	  styrelseledamot	  får	  sitta	  längre	  än	  tre	  
mandatperioder	  i	  sträck.	  (9	  år).	  Detta	  för	  att	  få	  in	  nya	  kreativa	  synpunkter	  i	  
verksamheten.	  	  
	  
	  
Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  14:	  
Motioner	  med	  innebörd	  att	  begränsningar	  ska	  införas	  för	  möjligheten	  till	  omval	  som	  
ledamot	  i	  förbundsstyrelsen	  har	  behandlats	  vid	  de	  tre	  senaste	  riksstämmorna,	  utan	  att	  
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vinna	  bifall.	  Förbundsstyrelsen	  anser	  fortfarande	  att	  en	  sådan	  begränsning	  inte	  bör	  
införas.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  bör	  bestå	  av	  en	  blandad	  uppsättning	  personer	  med	  stort	  engagemang	  
för	  verksamheten	  och	  goda	  kunskaper	  inom	  relevanta	  områden.	  Bäst	  förutsättningar	  för	  
arbetet	  ges	  om	  varje	  riksstämma	  utser	  ett	  antal	  nya	  ledamöter,	  som	  blandas	  med	  
ledamöter	  med	  erfarenhet	  av	  arbete	  på	  förbundsnivån.	  Förbundsstyrelsen	  anser	  inte	  
heller	  att	  en	  ledamot	  som	  varit	  aktiv	  under	  lång	  tid	  nödvändigtvis	  tappar	  i	  kreativitet	  eller	  
idérikedom.	  Detta	  är	  istället	  överväganden	  som	  föreningar	  och	  enskilda	  medlemmar	  bör	  
göra	  i	  samband	  med	  nomineringsförfarandet,	  och	  som	  riksstämmans	  ombud	  bör	  beakta	  i	  
valen.	  Det	  är	  också	  ett	  naturligt	  inslag	  i	  valberedningens	  arbete,	  som	  syftar	  till	  att	  föreslå	  
den	  styrelse	  som	  bedöms	  ha	  bäst	  förutsättningar	  för	  att	  leda	  Diabetesförbundets	  arbete	  
och	  utveckling.	  	  
	  
Motionären	  tar	  också	  upp	  hur	  viktiga	  frågor	  uppmärksammas	  och	  samordnas	  mellan	  
Diabetesförbundets	  olika	  nivåer.	  Förbundsstyrelsen	  har	  under	  den	  innevarande	  
mandatperioden	  lagt	  stor	  vikt	  vid	  dessa	  frågor.	  Det	  måste	  dock	  understrykas	  att	  
möjligheterna	  till	  framgång	  är	  beroende	  av	  ett	  gemensamt	  ansvarstagande	  där	  alla	  delar	  i	  
kedjan	  gör	  det	  som	  måste	  göras,	  och	  där	  kommunikationen	  är	  ömsesidigt.	  
	  
Grunden	  för	  Diabetesförbundets	  intressepolitiska	  arbete	  läggs	  vid	  riksstämman	  genom	  
idéprogrammet.	  I	  verksamhetsplaneringen	  görs	  sedan	  en	  prioritering	  av	  vilka	  frågor	  som	  
bedöms	  vara	  aktuella	  och	  viktigast	  att	  driva,	  samtidigt	  som	  det	  alltid	  måste	  finnas	  en	  
beredskap	  för	  att	  i	  ett	  tidigt	  skede	  kunna	  bevaka	  och	  hantera	  nya	  frågor.	  
Förbundsstyrelsens	  övergång	  till	  att	  tydligt	  arbeta	  med	  målstyrning	  innebär	  att	  
föreningarna	  i	  ett	  betydligt	  tidigare	  skede	  kommer	  att	  få	  ta	  del	  av	  den	  centrala	  
verksamhetsplaneringen,	  och	  därmed	  får	  möjlighet	  att	  beakta	  denna	  i	  sin	  egen	  planering.	  
Under	  det	  senaste	  året	  har	  förbundsstyrelsen	  börjat	  ta	  fram	  ställningstaganden	  och	  i	  
större	  utsträckning	  bistått	  med	  underlag	  för	  t.ex.	  pressmeddelanden	  och	  insändare.	  
Samtidigt	  går	  det	  inte	  att	  bortse	  från	  att	  huvudmannaskapet	  för	  svensk	  sjukvård	  i	  dag	  är	  
uppdelat	  på	  21	  landsting/regioner	  med	  betydande	  självständighet,	  där	  olika	  
förutsättningar	  finns	  och	  olika	  prioriteringar	  görs.	  Frågorna	  som	  är	  aktuella	  kan	  därmed	  
vara	  olika.	  Av	  vikt	  är	  att	  förbundsstyrelsen	  får	  kännedom	  som	  sådana	  frågor	  där	  t.ex.	  ett	  
ställningstagande	  kan	  vara	  aktuellt,	  eller	  där	  förbundet	  på	  olika	  sätt	  kan	  bistå	  med	  stöd.	  	  
	  
Det	  kan	  numera	  också	  tilläggas	  att	  ordförandemötena	  under	  senare	  år	  ändrat	  karaktär,	  
och	  numera	  ges	  mer	  utrymme	  för	  diskussion,	  utbyte	  av	  erfarenheter	  och	  utbildning	  i	  
aktuella	  frågor.	  Även	  regionkonferenserna	  har	  potential	  att	  nyttjas	  bättre.	  
Förbundsstyrelsen	  lämnar	  ett	  förslag	  med	  den	  innebörden	  i	  förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  
19.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   avslå	  motion	  nr	  14.	  
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Motion	  nr	  15	  Val	  av	  ledamot	  till	  
förbundsstyrelsen	  

Motionär:	  Kronoberg	  DF	  

	  

Motionen	  	  
Valberedningen	  lägger	  ner	  flera	  år	  på	  att	  leta	  fram	  och	  ta	  ut	  en	  styrelse	  som	  ska	  fylla	  de	  
behov	  som	  finns	  för	  att	  föra	  fram	  medlemmarnas	  talan	  på	  bästa	  sätt.	  De	  intervjuar	  och	  
har	  ingående	  kunskap	  om	  ledamöterna	  och	  tar	  därefter	  fram	  en	  styrelse	  som	  är	  
välbalanserad	  med	  de	  kunskaper	  som	  krävs	  för	  att	  sköta	  sitt	  uppdrag	  på	  bästa	  sätt.	  
	  
Valberedningen	  är	  ju	  tillsatt	  av	  ombuden	  för	  att	  göra	  detta	  och	  får	  också	  ersättning	  avsett	  
för	  detta.	  Att	  det	  sedan	  finns	  möjlighet	  att	  man	  som	  enskilt	  ombud	  har	  en	  annan	  åsikt	  och	  
tycker	  att	  någon	  annan	  valbar	  kandidat	  skulle	  tillföra	  mer	  till	  styrelsen	  är	  en	  demokratisk	  
rättighet	  som	  naturligtvis	  måste	  finnas	  kvar.	  
	  
Något	  som	  har	  förekommit	  har	  dock	  varit	  att	  vissa	  ombud	  endast	  röstar	  på	  en	  eller	  några	  
ombud	  vilket	  ger	  en	  snedfördelning	  om	  resten	  av	  ombuden	  röstar	  på	  det	  exakta	  antalet	  
ledamöter.	  
	  
Dessutom	  finns	  flera	  ombud	  som	  ser	  dåligt	  och	  finner	  det	  ansträngande	  att	  skriva	  ner	  alla	  
namn	  och	  därför	  väljer	  att	  endast	  skriva	  upp	  ett	  fåtal.	  	  
	  
Diabetesföreningen	  Kronoberg	  yrkar	  på	  att	  riksstämman	  beslutar	  
	  
att	   vid	  röstning	  på	  ledamöter	  till	  förbundsstyrelsen	  måste	  det	  totala	  antal	  	  
	   ledamöter	  som	  ska	  utgöra	  styrelsen	  namnges.	  Om	  för	  få	  eller	  för	  många	  	  
	   ledamöter	  anges	  är	  valsedeln	  ogiltig.	  
	  
att	   det	  ska	  finnas	  en	  kryssbar	  ruta	  på	  valsedeln	  som	  representerar	  att	  	  
	   ombudet	  valt	  att	  rösta	  enligt	  valberedningens	  förslag	  och	  således	  ska	  	  
	   inga	  namn	  anges	  på	  valsedeln.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  15:	  
Motionären	  tar	  upp	  frågor	  som	  är	  viktiga	  ur	  en	  demokratisk	  synvinkel.	  Enligt	  nu	  gällande	  
stadga	  (§	  9	  h)	  ska	  en	  valsedel	  för	  att	  godkännas	  uppta	  minst	  ett	  namn	  och	  högst	  det	  antal	  
namn	  som	  ska	  väljas.	  Vid	  val	  till	  förbundsstyrelsen	  innebär	  det	  att	  ett	  ombud	  kan	  rösta	  på	  
allt	  mellan	  en	  och	  tio	  kandidater.	  Detta	  ger	  utrymme	  för	  s.k.	  taktikröstning.	  Å	  andra	  sidan	  
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ger	  det	  ett	  enskilt	  ombud	  möjlighet	  att	  rösta	  enbart	  på	  de	  kandidater	  som	  ombudet	  anser	  
sig	  ha	  underlag/förtroende	  för	  medan	  ”blankröst”	  kan	  avläggas	  för	  övriga	  platser.	  En	  
utblick	  bland	  andra	  handikapporganisationer	  visar	  att	  båda	  modellerna	  förekommer.	  
Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  talar	  övervägande	  skäl	  för	  motionärens	  första	  att-‐sats,	  
men	  samma	  princip	  bör	  gälla	  oavsett	  vilket	  val	  det	  är.	  

	  

Förbundsstyrelsen	  föreslår	  mot	  denna	  bakgrund	  att	  §	  9h)	  i	  stadgan	  ska	  
ändras	  enligt	  följande:	  
	  

Nuvarande	  lydelse	  
	  

§	  9	  h)	  Omröstning	  

Omröstning	  sker	  öppet.	  Vid	  lika	  röstetal	  
avgör	  lotten.	  Val	  sker	  med	  sluten	  
omröstning	  om	  någon	  begär	  det.	  Valsedel	  
ska	  för	  att	  godkännas	  uppta	  minst	  ett	  
valbart	  namn	  och	  högst	  det	  antal	  namn	  
som	  ska	  väljas.	  

Föreslagen	  lydelse	  
	  

§	  9	  h)	  Omröstning	  

Omröstning	  sker	  öppet.	  Vid	  lika	  röstetal	  
avgör	  lotten.	  Val	  sker	  med	  sluten	  
omröstning	  om	  någon	  begär	  det.	  För	  att	  
godkännas	  måste	  valsedel	  uppta	  samma	  
antal	  namn	  som	  de	  uppdrag	  som	  ska	  
tillsättas.	  

	  

När	  det	  gäller	  valsedelns	  utformning	  anser	  förbundsstyrelsen	  att	  den	  i	  andra	  
sammanhang	  vedertagna	  modellen	  med	  kryss	  framför	  förtryckta	  namn	  skulle	  underlätta	  
för	  alla.	  Att	  ha	  en	  särskild	  kryssvalsruta	  för	  valberedningens	  förslag	  framstår	  som	  mindre	  
lämpligt,	  men	  inget	  hindrar	  att	  valberedningens	  förslag	  anges	  överst	  och	  därefter	  övriga	  
nominerade	  och	  valbara	  personer.	  Detta	  behöver	  dock	  inte	  regleras	  i	  stadgan.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  motionens	  första	  att-‐sats	  på	  sätt	  som	  framgår	  av	  
	   förbundsstyrelsens	  förslag	  till	  ändring	  av	  §	  9	  h)	  i	  stadgan,	  
	  
att	   avslå	  motionens	  andra	  att-‐sats,	  
	  
att	   på	  valsedel	  ska	  anges	  namn	  på	  samtliga	  för	  uppdraget	  nominerade	  och	  
	   valbara	  personer	  samt	  en	  kryssruta	  före	  varje	  namn	  för	  att	  markera	  att	  
	   röst	  avläggs	  på	  kandidaten,	  och	  
	  
att	   förklara	  beslutet	  för	  omedelbart	  justerat.	  	  
	  

	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	   89/159	  
	  

	  

Motion	  16	  om	  regionindelningen	  
inom	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  

Motionär:	   Örebro	  DF	  m.o.	  	  

	  

Motionen	  
Vid	  riksstämman	  1999	  ändrades	  förbundets	  regionindelning	  för	  att	  överensstämma	  med	  
sjukvårdsregionerna.	  Dessa	  är	  emellertid	  inte	  desamma	  i	  dag	  som	  för	  15	  år	  sedan.	  Från	  
förbundsstyrelsen	  har	  framförts	  att	  regionsamarbetet	  är	  viktigt	  ur	  informationssynpunkt	  
och	  för	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  lokal-‐	  och	  länsföreningarna.	  	  
	  
Om	  vi	  i	  dagsläget	  vill	  följa	  den	  nuvarande	  indelningen	  av	  sjukvårdregionerna	  skulle	  det	  
innebära	  stora	  förändringar	  i	  de	  flesta	  av	  förbundets	  regionsindelningar.	  Dessutom	  pågår	  
stora	  förändringar	  inom	  sjukvårdens	  organisation	  vad	  gäller	  landsting	  kontra	  regioner.	  	  
	  
Om	  regionkonferenserna	  inom	  förbundet	  är	  (som	  tidigare	  förbundsstyrelser	  angett)	  ett	  
forum	  för	  erfarenhetsutbyte	  mellan	  olika	  läns-‐	  och	  lokalföreningar,	  samt	  en	  kontakt	  med	  
förbundet	  centralt,	  finns	  det	  all	  anledning	  att	  ompröva	  nuvarande	  indelning.	  	  
	  
Med	  den	  indelning	  som	  gäller	  nu,	  är	  till	  exempel	  DF	  i	  Västra	  Götaland	  både	  en	  
länsförening	  och	  en	  region,	  där	  regionkonferensen	  de	  facto	  är	  en	  konferens	  för	  en	  
länsförening.	  Detta	  överensstämmer	  inte	  med	  syftet	  för	  regionkonferenserna.	  Före	  
bildandet	  av	  länsföreningen	  i	  Västra	  Götaland,	  genom	  att	  flera	  länsföreningar	  gick	  
samman	  till	  en	  länsförening,	  ingick	  även	  Värmlads	  län	  och	  Örebro	  län	  i	  Västra	  regionen	  
som	  då	  hade	  gemensamma	  regionkonferenser	  (PROST).	  	  
Vi	  vill	  föreslå	  en	  återgång	  till	  den	  tidigare	  indelningen	  och	  att	  förbundsstyrelsen	  klargör	  
syftet	  med	  regionkonferenserna	  samt	  att	  regionerna	  införs	  som	  en	  organisationsnivå	  
inom	  Svenska	  Diabetesförbundet.	  
	  
Diabetsföreningen	  i	  Örebro	  m.o	  yrkar	  att	  riksstämman	  beslutar	  	  
	  
att	  	   Västra	  Götalands	  län,	  Örebro	  län	  och	  Värmlands	  län	  ska	  utgöra	  Västra	  regionen	  

inom	  Svenska	  Diabetesförbundet.	  	  
	  
att	   förbundsstyrelsen	  får	  i	  uppdrag	  att	  formulera	  syfte	  och	  inriktning	  med	  

regionkonferenserna	  samt	  införa	  regionerna	  som	  en	  nivå	  i	  organisationen.	  	  
	  
att	  	   förklara	  första	  att-‐satsen	  för	  omedelbart	  justerad.	  	  
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Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  16:	  
Sedan	  lång	  tid	  tillbaka	  har	  föreningarna	  delats	  in	  i	  regioner	  genom	  beslut	  på	  
riksstämman.	  Regionerna	  är	  inte	  stadgereglerade,	  men	  syftar	  främst	  till	  erfarenhets-‐	  och	  
kunskapsutbyte	  samt	  utbildning.	  Som	  regel	  hålls	  varje	  år	  en	  regionkonferens.	  
Ursprungligen	  motsvarade	  regionindelningen	  ABF:s	  regioner,	  för	  att	  i	  ett	  senare	  skede	  
följa	  sjukvårdsregionerna.	  Vid	  den	  senaste	  översynen	  1999	  ansågs	  även	  denna	  grund	  för	  
indelningen	  försvagad,	  men	  som	  det	  uttrycktes	  ”måste	  av	  rent	  praktiska	  skäl	  
regiongränser	  dras	  upp”.	  Riksstämmans	  beslut	  då	  blev	  att	  Västra	  Götalands	  län	  skulle	  
utgöra	  en	  egen	  region,	  medan	  Värmlands	  och	  Örebro	  län	  fördes	  över	  från	  västra	  till	  östra	  
regionen.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  förslag,	  som	  antogs,	  är	  det	  oaktat	  regionindelningen	  
fritt	  fram	  för	  föreningarna	  att	  fatta	  beslut	  om	  sina	  samarbetsområden	  utifrån	  de	  
sakfrågor	  som	  är	  aktuella.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  anser,	  i	  likhet	  med	  motionären,	  att	  det	  finns	  skäl	  för	  en	  återgång	  till	  
den	  tidigare	  indelningen	  avseende	  västra	  regionen.	  Det	  innebär	  att	  Västra	  Götalands,	  
Värmlands	  och	  Örebro	  län	  skulle	  utgöra	  västra	  regionen.	  När	  det	  gäller	  motionärens	  
yrkanden	  om	  att	  klargöra	  syftet	  med	  regionkonferenserna	  och	  att	  införa	  regionerna	  som	  
en	  organisationsnivå	  inom	  Svenska	  Diabetesförbundet,	  hänvisar	  styrelsen	  till	  
förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  19.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  motionens	  första	  att-‐sats,	  
	  
att	   anse	  motionens	  andra	  att-‐sats	  besvarad,	  och	  
	  
att	   förklara	  beslutet	  omedelbart	  justerat.	  
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Motion	  nr	  17	  och	  18	  
Länsföreningarnas	  roll	  i	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  

Motionärer:	  Finspångs	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  17),	  Norrköpings	  DF	  m.o.	  
(motion	  nr	  18)	  
	  

Motionerna	  
Enligt	  §	  3	  stycke	  1	  i	  stadgarna	  för	  Svenska	  Diabetesförbundet,	  är	  det	  förbundets,	  läns-‐	  och	  
lokalföreningarnas	  uppgifter	  att	  på	  respektive	  nivå:	  
	  

• Att	  bedriva	  intressepolitiskt	  påverkansarbete	  i	  viktiga	  samhällsfrågor	  för	  
människor	  med	  diabetes	  och	  deras	  närstående	  

• Att	  stödja	  vetenskaplig	  forskning	  rörande	  diabetes.	  
• Att	  arbeta	  med	  medlemsvärvning.	  
• Att	  erbjuda	  medlemmarna	  relevanta	  förmåner.	  

	  
Enligt	  §	  3	  stycke	  3	  i	  stadgarna	  för	  Svenska	  Diabetesförbundet,	  är	  de	  anslutna	  
länsföreningarnas	  specifika	  uppgifter:	  
	  

• Att	  inom	  sitt	  verksamhetsområde	  samordna	  och	  bedriva	  sådan	  
verksamheten	  som	  de	  anslutna	  lokalföreningarna	  önskar	  bedriva.	  

• Att	  delta	  i	  samråd	  med	  andra	  länsföreningar	  i	  gemensamma	  frågor.	  
• Att	  på	  länsplanet	  samarbeta	  med	  organisationer	  med	  likartad	  inriktning.	  

	  
De	  uppgifter	  som	  läggs	  på	  länsföreningarna	  är	  viktiga	  instrument	  för	  att	  kunna	  bedriva	  en	  
framgångsrik	  och	  utvecklande	  verksamhet	  på	  länsnivå	  i	  samarbete	  med	  lokalföreningarna	  
och	  andra	  handikapprörelser	  och	  vårdgivare.	  
	  
Många	  länsföreningar	  har	  i	  dag	  skapat	  sig	  ett	  gott	  samarbete	  med	  olika	  aktörer	  både	  
inom	  övriga	  handikapprörelsen,	  vårdgivarna	  som	  både	  samarbetspartner,	  remissinstans.	  
Därför	  finner	  jag/vi	  det	  märkligt	  att	  länsföreningarnas	  roll	  i	  Svenska	  Diabetesförbundets	  
organisation	  är	  ganska	  diffus	  och	  perifer	  och	  utan	  direkt	  rätt	  att	  utse	  ombud	  eller	  ha	  
motions-‐/förslagsrätt	  samt	  nomineringsrätt	  vid	  val	  till	  förtroendeposter	  vid	  förbundets	  
riksstämma.	  	  
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Därför	  föreslår	  jag/vi	  att	  riksstämman	  2015	  beslutar	  
	  
att	   länsföreningarnas	  roll	  stärks	  genom	  att	  få	  rätt	  att	  utse	  minst	  ett	  ordinarie	  	  
	   ombud/förening	  till	  riksstämman.	  
	  
att	   länsföreningarna	  ges	  full	  motions/förslagsrätt	  till	  riksstämman.	  
	  
att	   länsföreningarna	  ges	  full	  nomineringsrätt	  till	  Svenska	  Diabetesförbundets	  	  
	   förtroendeposter.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  17	  och	  18:	  
Precis	  som	  motionärerna	  konstaterar	  har	  länsföreningarna	  i	  dag	  ingen	  funktion	  i	  samband	  
med	  riksstämman.	  Bakgrunden	  till	  detta	  är	  historisk.	  Diabetesförbundet	  bildades	  genom	  
att	  ett	  antal	  lokala	  föreningar	  insåg	  betydelsen	  av	  att	  arbeta	  tillsammans.	  Efter	  hand	  
bildades	  fler	  lokalföreningar	  som	  anslöt	  sig	  till	  förbundet.	  Organisatoriskt	  har	  
medlemskap	  i	  Diabetesförbundet	  fram	  till	  2012	  skett	  genom	  lokalföreningarna.	  Det	  har	  
också	  alltid	  varit	  lokalföreningarna	  som	  haft	  rätt	  att	  utse	  ombud	  samt	  nominera	  till	  olika	  
förtroendeuppdrag.	  När	  länsföreningarna	  så	  småningom	  tillkom	  fick	  de	  närmast	  karaktär	  
av	  samarbetsorgan	  för	  lokalföreningarna	  i	  ett	  eller	  flera	  län.	  Oftast	  har	  styrelserna	  bestått	  
av	  personer	  som	  också	  varit	  engagerade	  i	  sina	  respektive	  lokalföreningar.	  Uppdraget	  för	  
länsföreningen	  har	  varit	  att	  arbeta	  i	  gemensamma	  frågor	  med	  intressepolitisk	  påverkan	  
och	  aktiviteter.	  	  
	  
I	  dag	  är	  situationen	  en	  annan.	  Vid	  riksstämman	  2012	  ändrades	  organisationsstrukturen	  i	  
förbundet,	  på	  så	  sätt	  att	  medlemskapet	  numera	  är	  knutet	  till	  förbundet	  och	  därefter	  
lokalförening	  respektive	  länsförening,	  där	  sådan	  finns.	  I	  det	  intressepolitiska	  arbetet	  har	  
länsföreningarna	  en	  mycket	  viktig	  roll	  i	  att	  påverka	  landsting	  och	  regioner.	  När	  det	  gäller	  
den	  interna	  påverkan	  är	  det	  vanligt	  förekommande	  att	  förslag	  till	  motioner	  diskuteras	  på	  
länsnivå,	  men	  att	  det	  i	  avsaknad	  av	  motionsrätt	  inkommer	  flera	  likalydande	  motioner	  från	  
lokalföreningar.	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  det	  i	  dag	  inte	  längre	  finns	  skäl	  att	  
upprätthålla	  skillnaden	  i	  motions-‐	  och	  nomineringsrätt	  för	  lokal-‐	  och	  länsföreningarna,	  
utan	  att	  även	  länsföreningarna	  bör	  ha	  rätt	  att	  motionera	  och	  nominera	  till	  riksstämman.	  
	  
Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  kan	  det	  på	  goda	  grunder	  antas	  att	  länsföreningarnas	  roll	  
framöver	  kommer	  att	  bli	  ännu	  viktigare.	  Personer	  som	  är	  engagerade	  i	  länsföreningarna	  
behöver	  inte	  alltid	  också	  ha	  uppdrag	  i	  sin	  lokalförening,	  och	  det	  kan	  därför	  finnas	  skäl	  att	  
tillåta	  att	  länsföreningarna	  också	  får	  utse	  ombud.	  Idag	  finns	  i	  och	  för	  sig	  inget	  i	  stadgan	  
som	  hindrar	  att	  föreningarna	  i	  ett	  län	  kommer	  överens	  om	  att	  reservera	  en	  eller	  flera	  
ombudsplatser	  för	  länsföreningen,	  låt	  vara	  att	  de	  formellt	  får	  representera	  sina	  
lokalföreningar	  på	  stämman.	  Förbundsstyrelsen	  anser	  dock	  att	  övervägande	  skäl	  talar	  för	  
att	  också	  länsföreningarna	  ska	  vara	  garanterade	  en	  ombudsplats	  vid	  fördelningen	  av	  
antalet	  ombud	  per	  län	  samt	  också	  rätt	  att	  formellt	  välja	  ombud	  som	  representerar	  
länsföreningen.	  De	  nu	  förslagna	  ändringarna	  kan	  tillgodoses	  genom	  att	  ordet	  
”lokalförening”	  byts	  ut	  till	  ”förening”	  i	  §	  9	  b)	  andra-‐femte	  styckena	  i	  stadgan.	  	  
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Det	  sagda	  föranleder	  därutöver	  följande	  förslag	  till	  ändring	  av	  
stadgan:	  
	  

Nuvarande	  lydelse	  
	  

§	  9	  c)	  Ordinarie	  riksstämma	  

Ordinarie	  riksstämma	  hålls	  vart	  tredje	  år	  
senast	  i	  oktober	  månad.	  Kallelse	  till	  
riksstämman	  skickas	  ut	  per	  post	  till	  alla	  
lokalföreningar	  senast	  åtta	  månader	  före	  
riksstämman,	  och	  samtidigt	  för	  kännedom	  
till	  länsföreningarna.	  Handlingar	  inför	  
riksstämman	  skickas	  ut	  per	  post	  till	  alla	  
anmälda	  ombud	  senast	  en	  månad	  före	  
riksstämman,	  och	  samtidigt	  för	  kännedom	  
till	  alla	  föreningar.	  

	  

§	  9	  d)	  Extra	  riksstämma	  

Extra	  riksstämma	  hålls	  då	  minst	  hälften	  av	  
de	  anslutna	  lokalföreningarna	  skriftligen	  
begär	  det	  eller	  om	  förbundsstyrelsen	  
beslutar	  det.	  Beslut	  om	  var	  och	  när	  extra	  
riksstämma	  ska	  hållas	  tas	  av	  
förbundsstyrelsen	  inom	  två	  månader	  från	  
det	  att	  dessa	  förutsättningar	  är	  uppfyllda.	  
Extra	  riksstämma	  kan	  endast	  behandla	  de	  
frågor,	  för	  vilka	  den	  är	  sammankallad.	  

Föreslagen	  lydelse	  
	  

§	  9	  c)	  Ordinarie	  riksstämma	  

Ordinarie	  riksstämma	  hålls	  vart	  tredje	  år	  
senast	  i	  oktober	  månad.	  Kallelse	  till	  
riksstämman	  skickas	  ut	  per	  post	  till	  alla	  
föreningar	  senast	  åtta	  månader	  före	  
riksstämman.	  Handlingar	  inför	  
riksstämman	  skickas	  ut	  per	  post	  till	  alla	  
anmälda	  ombud	  senast	  en	  månad	  före	  
riksstämman,	  och	  samtidigt	  för	  kännedom	  
till	  alla	  föreningar.	  

	  

	  

§	  9	  d)	  Extra	  riksstämma	  

Extra	  riksstämma	  hålls	  då	  minst	  hälften	  av	  
de	  anslutna	  föreningarna	  skriftligen	  begär	  
det	  eller	  om	  förbundsstyrelsen	  beslutar	  
det.	  Beslut	  om	  var	  och	  när	  extra	  
riksstämma	  ska	  hållas	  tas	  av	  
förbundsstyrelsen	  inom	  två	  månader	  från	  
det	  att	  dessa	  förutsättningar	  är	  uppfyllda.	  
Extra	  riksstämma	  kan	  endast	  behandla	  de	  
frågor	  för	  vilka	  den	  är	  sammankallad.	  

	  

	  

Extra	  riksstämma	  ska	  hållas	  snarast	  
möjligt	  dock	  senast	  inom	  tolv	  månader	  
från	  det	  att	  nämnda	  förutsättningar	  är	  
uppfyllda.	  Kallelse	  till	  extra	  riksstämma	  
skickas	  ut	  till	  alla	  lokalföreningar	  senast	  
en	  månad	  före	  den	  extra	  stämman,	  och	  
samtidigt	  för	  kännedom	  till	  
länsföreningarna.	  

Extra	  riksstämma	  ska	  hållas	  snarast	  
möjligt	  dock	  senast	  inom	  tolv	  månader	  
från	  det	  att	  nämnda	  förutsättningar	  är	  
uppfyllda.	  Kallelse	  till	  extra	  riksstämma	  
skickas	  ut	  till	  alla	  föreningar	  senast	  en	  
månad	  före	  den	  extra	  stämman.	  
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§	  9	  f)	  Motioner	  –	  första	  stycket	  

Förslag	  (motioner)	  kan	  lämnas	  av	  en	  
lokalförening	  och	  av	  enskilda	  medlemmar.	  

	  

§	  9	  g)	  Nomineringar	  –	  valberedningens	  
arbete	  –	  andra	  stycket	  

Nominering	  kan	  lämnas	  av	  en	  
lokalförening	  och	  av	  enskilda	  medlemmar.	  
Nominering	  av	  kandidater	  ska	  ha	  kommit	  
in	  till	  förbundskansliet	  senast	  fyra	  
månader	  före	  riksstämman.	  

	  

§	  9	  f)	  Motioner	  –	  första	  stycket	  

Förslag	  (motioner)	  kan	  lämnas	  av	  anslutna	  
föreningar	  och	  av	  enskilda	  medlemmar.	  

	  

§	  9	  g)	  Nomineringar	  –	  valberedningens	  
arbete	  –	  andra	  stycket	  

Nominering	  kan	  lämnas	  av	  anslutna	  
föreningar	  och	  av	  enskilda	  medlemmar.	  
Nominering	  av	  kandidater	  ska	  ha	  kommit	  
in	  till	  förbundskansliet	  senast	  fyra	  
månader	  före	  riksstämman.	  

	  

	   	   	  

Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  motionernas	  första	  att-‐sats	  på	  så	  sätt	  att	  §	  9	  b)	  andra-‐femte	  styck-‐	  
	   ena	  i	  stadgan	  ändras	  i	  enlighet	  med	  förbundsstyrelsens	  förslag,	  
	  
att	   bifalla	  motionernas	  andra	  och	  tredje	  att-‐satser	  på	  så	  sätt	  att	  §	  9	  c),	  9	  d),	  
	   9	  f)	  och	  9	  g)	  i	  stadgan	  ändras	  i	  enlighet	  med	  förbundsstyrelsens	  förslag.	  
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Motion	  nr	  19	  och	  20	  
Serviceresurs	  till	  läns-‐	  och	  
lokalföreningar	  

Motionärer:	  Norrköping	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  19),	  Finspång	  DF	  m.o.	  
(motion	  nr	  20)	  
	  

Motionerna	  
På	  riksstämman	  2001	  beslutades	  det	  under	  §	  25	  att	  avsluta	  projektet	  med	  regionala	  
sekreterare	  2001-‐12-‐31	  och	  att	  uppdra	  åt	  förbundsstyrelsen	  att	  utarbeta	  alternativa	  
former	  som	  stöd	  till	  föreningarnas	  praktiska	  verksamhet	  och	  intressebevakning.	  
	  
Detta	  var	  ett	  som	  jag/vi	  upplever	  det	  ett	  dåligt	  beslut,	  eftersom	  jag	  upplever	  att	  det	  
fortfarande	  är	  svårt	  att	  på	  läns-‐	  och	  lokal	  nivå	  upplever	  få	  någon	  hjälp	  eller	  stöd	  ifrån	  
förbundet.	  Det	  behövs	  en	  person	  som	  kan	  stötta	  och	  hjälpa	  till	  med	  nya	  idéer	  både	  när	  
det	  gäller	  ny	  rekrytering	  av	  medlemmar	  och	  göra	  mötesverksamheten	  mer	  attraktiv	  för	  
fler	  grupper.	  Att	  anlita	  externa	  krafter	  kostar	  enormt	  mycket	  pengar	  som	  många	  läns-‐	  och	  
lokalföreningar	  inte	  har	  till	  sitt	  förfogande.	  
	  
Jag/vi	  anser	  att	  det	  borde	  återinrättas	  en	  föreningssekreterartjänst	  på	  förbundskansliet	  
som	  kan	  fungera	  som	  exempelvis:	  
	  

• Informationskanal	  mellan	  förening	  och	  förbund	  i	  intressepolitiska	  frågor.	  
• Vara	  ett	  stöd	  och	  kunna	  förmedla	  tips	  och	  råd	  till	  utbildningar	  på	  läns	  och	  

lokalnivå.	  
• Stödja	  föreningarnas	  utvecklingsarbete	  och	  vara	  ett	  bollplank	  för	  idéer.	  
• Kunna	  slussa	  vidare	  när	  det	  gäller	  att	  söka	  fakta	  och	  argument	  i	  diabetesfrågor.	  

	  
Det	  här	  tror	  jag/vi	  skulle	  vara	  till	  stor	  hjälp	  för	  alla	  ideellt	  arbetande	  ute	  i	  föreningarna	  
som	  försöker	  att	  driva	  verksamheten	  framåt	  på	  ideell	  basis.	  
	  
	  
Därför	  föreslår	  jag/vi	  att	  riksstämman	  2015	  beslutar	  
	  
att	   inrätta	  en	  föreningssekreterare	  på	  heltid	  för	  att	  stötta	  läns-‐	  och	  
	   Lokalföreningarna	  i	  deras	  verksamhet.	  
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Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  19	  och	  20:	  
Föreningarna	  har	  ett	  berättigat	  behov	  att	  få	  stöd	  och	  hjälp	  av	  både	  förbundsstyrelsen	  och	  
förbundskansliet	  i	  en	  rad	  olika	  frågor.	  Denna	  möjlighet	  finns	  redan	  i	  dag,	  om	  än	  den	  inte	  
är	  samlad	  hos	  en	  person	  utan	  spridd	  på	  olika	  kompetenser	  inom	  kansliet	  och	  styrelsen.	  
Därtill	  kommer	  att	  länsföreningarna	  ofta	  också	  kan	  hjälpa	  och	  stötta	  lokalföreningarna	  på	  
olika	  sätt.	  Förbundsstyrelsen	  har	  under	  hösten	  2014	  gett	  förbundsdirektören	  i	  uppdrag	  
att	  ta	  fram	  manualer	  för	  föreningsarbete,	  intressepolitiskt	  arbete	  och	  lägerverksamhet	  
som	  planeras	  kunna	  lanseras	  i	  samband	  med	  riksstämman.	  På	  förtroendewebben	  finns	  
t.ex.	  en	  aktivitetsbank,	  som	  dock	  förutsätter	  att	  föreningarna	  rapporterar	  in	  lyckade	  
aktiviteter,	  och	  där	  finns	  också	  bl.a.	  de	  ställningstaganden	  som	  förbundsstyrelsen	  har	  
tagit	  i	  viktiga	  intressepolitiska	  frågor.	  Vidare	  har	  ordförandemötena	  ändrat	  karaktär	  och	  
ger	  mer	  utrymme	  för	  diskussion,	  utbyte	  av	  erfarenheter	  och	  utbildning	  i	  aktuella	  frågor.	  
Även	  regionkonferenserna	  har	  potential	  att	  nyttjas	  bättre,	  vilket	  förbundsstyrelsen	  
föreslår	  i	  styrelsens	  förslag	  nr	  19.	  Att	  tillsätta	  en	  ny	  tjänst	  som	  föreningssekreterare	  på	  
förbundskansliet	  tror	  förbundsstyrelsen	  är	  fel	  väg	  att	  gå.	  Istället	  bör	  ytterligare	  åtgärder	  
vidtas	  för	  att	  underlätta	  den	  ömsesidiga	  kommunikationen	  mellan	  föreningar	  och	  
förbund.	  	  
	  
Ett	  beslut	  om	  en	  ny	  tjänst	  innebär	  dessutom	  en	  tillkommande	  och	  ofinansierad	  kostnad	  
för	  förbundet,	  som	  starkt	  begränsar	  förbundsstyrelsens	  möjligheter	  att	  uppfylla	  sitt	  
uppdrag	  att	  leda	  och	  styra	  förbundet.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  är	  det	  inte	  en	  
lämplig	  ordning	  att	  riksstämman	  beslutar	  om	  vilka	  tjänster	  som	  ska	  finnas	  på	  kansliet,	  
utan	  det	  är	  en	  fråga	  för	  den	  kommande	  styrelsen.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionerna	  19	  och	  20	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  21	  och	  22	  
Regionsekreterare/regional	  
ombudsman	  

Motion	  nr	  21	  rörande	  Regionsekreterare	  på	  förbundet	  
Motionär:	  Linköping	  DF	  m.o.	  

	  

Motionen	  
Tidigare	  har	  på	  förbundet	  tillhandahållit	  regionsekreterare.	  Dennes	  uppgift	  var	  att	  
tillhandahålla	  information,	  hjälpa	  till	  med	  kurser	  och	  en	  direktkontakt	  till	  de	  lokala	  
diabetesföreningarna.	  I	  dag	  upplevs	  kontakten	  med	  Förbundet	  som	  undermålig,	  vare	  sig	  
det	  gäller	  personsökning	  eller	  material.	  	  
	  
Föreslår	  att	  Riksstämman	  beslutar;	  

• att:	  Förbundet	  utser	  regionsekreterare	  till	  varje	  region	  
	  

	  
Motion	  nr	  22	  Införande	  av	  regionala	  ombudsman	  
Motionärer:	  Bollnäs-‐Ovanåkers	  DF,	  Falun-‐Borlänge	  DF,	  Gävle	  DF,	  Södra	  Ångermanlands	  
DF,	  Sollefteå	  DF,	  Söderhamns	  DF,	  Härjedalens	  DF,	  Västerbergslagens	  DF,	  Ljusdals	  DF,	  
Örnsköldsviks	  DF,	  Medelpads	  DF,	  Sandvikens	  DF,	  Södra	  Dalarnas	  DF	  

	  
Motionen	  
Arbetet	  med	  att	  lyckas	  i	  det	  intressepolitiska	  arbetet	  för	  länsföreningarna	  och	  
lokalföreningarna	  bygger	  på	  ett	  stort	  behov	  av	  intresserade	  medlemmar	  i	  organisationen.	  	  
	  
I	  dag	  och	  i	  framtiden	  är	  risken	  stor	  att	  vi	  stannar	  upp	  i	  det	  intressepolitiska	  arbetet	  genom	  
brist	  på	  engagemang	  och	  tid	  i	  föreningarna.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  det	  intressepolitiska	  arbetet	  i	  de	  olika	  landstingen	  gäller	  det	  att	  träffa	  
politiker	  och	  tjänstemän	  och	  framför	  allt	  skapa	  starka	  kontaktnät.	  	  
	  
Det	  orkar	  inte	  de	  flesta	  föreningar	  med	  på	  dagtid	  for	  det	  gäller	  att	  bygga	  upp	  ett	  gott	  
samarbete	  mellan	  de	  olika	  parterna	  inom	  varje	  landsting	  i	  landet.	  Detta	  för	  att	  nå	  
framgång	  for	  våra	  medlemmar	  i	  den	  dagliga	  vården.	  
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Förankringsarbetet	  med	  de	  nationella	  riktlinjerna	  skulle	  också	  stärkas	  med	  hjälp	  av	  detta	  
arbetssätt.	  	  
	  
Detta	  får	  inte	  gå	  i	  stöpet.	  
	  
Den	  personella	  resursen	  skulle	  bli	  länken	  mellan	  förbundet	  och	  förbundsstyrelsen	  och	  
föreningarna	  och	  på	  det	  sättet	  kunna	  stötta	  lokal-‐	  och	  länsföreningarna.	  	  
	  
Vi	  föreslår	  därför	  att	  riksstämman	  beslutar	  
Att	  inrätta	  regionala	  ombudsmän	  i	  varje	  region	  
Att	  Förbundsstyrelsen	  i	  sin	  budget	  for	  2016	  planerar	  detta.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  21	  och	  22:	  
Förbundsstyrelsen	  delar	  uppfattningen	  att	  det	  intressepolitiska	  arbetet	  gentemot	  
landsting/regioner	  är	  mycket	  viktigt	  och	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  på	  olika	  sätt	  stötta	  
föreningarna	  samt	  att	  förbättra	  kommunikationen	  mellan	  förbundet	  centralt	  och	  
föreningarna.	  Det	  saknas	  dock	  för	  närvarande	  ekonomiska	  resurser	  för	  att,	  utan	  kännbara	  
indragningar	  på	  annat	  håll,	  tillsätta	  fem	  tjänster	  som	  regionsekreterare/regionala	  
ombudsmän.	  I	  sammanhanget	  måste	  också	  beaktas	  att	  förutsättningarna	  i	  regionerna	  
skiljer	  sig	  åt	  och	  att	  vissa	  regioner	  omfattar	  ett	  stort	  geografiskt	  område.	  Styrelsen	  har	  
också	  inlett	  arbete	  för	  att	  på	  andra	  sätt	  stödja	  föreningarna	  i	  deras	  arbete,	  t.ex.	  genom	  
olika	  manualer	  och	  ställningstaganden	  i	  viktiga	  frågor.	  Därutöver	  kan	  gemensamma	  
forum	  där	  förtroendevalda	  möts	  användas	  bättre	  för	  utbildning,	  erfarenhetsutbyte	  och	  
diskussion	  i	  aktuella	  frågor.	  	  
	  
Vid	  riksstämman	  1997	  uppdrogs	  till	  förbundsstyrelsen	  att	  genomföra	  ett	  projekt	  med	  en	  
halvtidsanställd	  Regionsekreterare	  i	  var	  och	  en	  av	  de	  fem	  regionerna	  (motsvarande	  2,5	  
heltidstjänster)	  och	  till	  riksstämman	  2011	  lämna	  förslag	  om	  framtida	  organisation	  med	  
regionsekreterare.	  Inför	  riksstämman	  2011	  genomfördes	  en	  analys	  dels	  med	  hjälp	  av	  en	  
utomstående	  organisations-‐	  och	  strategikonsult,	  dels	  en	  enkätundersökning	  bland	  läns-‐	  
och	  lokalföreningar.	  Analysen	  belyste	  bland	  annat	  brister	  i	  samsyn	  kring	  roll,	  
arbetsuppgifter	  och	  arbetsledning	  samt	  att	  projektet	  låste	  upp	  stora	  ekonomiska	  
resurser.	  Riksstämman	  i	  maj	  2001	  beslutade	  att	  avsluta	  projektet	  den	  31	  december	  2001.	  
	  
Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  måste	  det,	  innan	  kostnadskrävande	  satsningar	  kan	  
genomföras,	  ske	  en	  vändning	  i	  medlemstrenden,	  som	  leder	  till	  ökade	  intäkter	  i	  form	  av	  
förbundsavgifter	  och	  statsbidrag.	  I	  annat	  fall	  äventyras	  tjänster	  vid	  förbundskansliet,	  
liksom	  framtagande	  av	  material.	  Även	  det	  intressepolitiska	  arbetet	  och	  servicen	  till	  
föreningar	  och	  medlemmar	  påverkas	  då.	  Alternativet	  är	  höjda	  medlemsavgifter	  eller	  
direktfinansiering	  från	  läns-‐	  och	  lokalföreningarna.	  Detta	  är	  en	  väg	  som	  förbundsstyrelsen	  
inte	  anser	  är	  rimligt	  att	  gå.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
att	   avslå	  motionerna	  21	  och	  22.	  
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Motion	  nr	  23-‐26	  rörande	  
förtjänstsymboler	  

Motion	  nr	  23-‐25	  ang.	  förtjänsttecken	  
Motionärer:	  Norrköping	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  23),	  Finspång	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  24),	  Motala-‐
Vadstena	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  25)	  

	  

Motionerna	  
Dagens	  regler	  för	  förtjänsttecken	  gör	  att	  organisationen	  kan	  stagnera.	  Personer	  får	  bara	  
räkna	  sig	  till	  godo	  tiden	  på	  en	  nivå	  (lokal-‐	  regional	  och	  central	  nivå).	  Går	  man	  upp	  eller	  ner	  
bryts	  kedjan.	  Att	  föreningarna	  skall	  betala	  halva	  avgiften	  begränsar	  även	  den,	  föreningar	  
med	  ansträngd	  ekonomi	  får	  svårt	  att	  uppmärksamma	  förtjänta	  förtroendevalda.	  Behovet	  
finns	  också	  av	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  få	  tillgodoräkna	  sig	  den	  sammanlagda	  tiden	  inom	  
föreningslivet.	  	  
	  
Vi	  föreslår	  därför	  att	  riksstämman	  beslutar	  
	  
att	   det	  är	  den	  sammanlagda	  tiden	  som	  förtroendevald	  som	  räknas.	  
att	   förbundet	  står	  för	  hela	  kostnaden.	  
att	   förbundet	  har	  ansvaret	  för	  registrering.	  
	  

Motion	  nr	  26	  rörande	  förtjänsttecken	  
Motionär:	  Linköping	  DF	  m.o.	  

Motionen	  
Dagens	  regler	  för	  förtjänsttecken	  gör	  att	  organisationen	  kan	  stagnera.	  Personer	  får	  bara	  
räkna	  sig	  tillgodo	  tiden	  på	  en	  nivå	  (lokal-‐	  regional	  och	  central	  nivå).	  Går	  man	  upp	  eller	  ner	  
bryts	  kedjan.	  Att	  föreningarna	  skall	  betala	  halva	  avgiften	  begränsar	  även	  den,	  föreningar	  
med	  ansträngd	  ekonomi	  får	  svårt	  att	  uppmärksamma	  förtjänta	  förtroendevalda.	  Behovet	  
finns	  också	  av	  att	  göra	  det	  möjligt	  att	  få	  tillgodoräkna	  sig	  den	  sammanlagda	  tiden	  inom	  
föreningslivet.	  	  

	  

Föreslår	  att	  riksstämman	  beslutar	  

att	   det	  är	  den	  sammanlagda	  tiden	  som	  förtroendevald	  som	  räknas,	  samt	  att	  

	   förbundet	  står	  för	  hela	  kostnaden	  ansvaret	  för	  registreringsförfarandet.	  
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Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  23-‐26	  
En	  organisation	  som	  Svenska	  Diabetesförbundet	  är	  beroende	  av	  eldsjälar,	  personer	  som	  
är	  beredda	  att	  lägga	  en	  stor	  del	  av	  sin	  tid	  på	  ideellt	  föreningsarbete	  till	  gagn	  för	  andra.	  För	  
att	  föreningarna	  ska	  kunna	  uppmärksamma	  personer	  som	  under	  en	  längre	  tid	  gjort	  
förtjänstfulla	  insatser	  finns	  möjlighet	  att	  ansöka	  om	  förtjänstsymboler	  efter	  fem,	  tio	  
respektive	  femton	  år.	  Symbolerna	  är	  diplom	  i	  brons,	  silver	  och	  guld	  samt	  silvertecken	  och	  
guldtecken.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  har	  antagit	  riktlinjer	  för	  förtjänstsymboler,	  som	  genast	  reviderades	  i	  
mars	  2008	  (finns	  publicerade	  på	  förtroendewebben).	  Enligt	  dessa	  får	  den	  sammanlagda	  
tiden	  som	  förtroendevald	  i	  organisationen	  räknas	  in,	  dock	  att	  minst	  hälften	  av	  
tiden	  som	  förtroendevald	  ska	  ha	  varit	  i	  den	  sökande	  föreningen.	  Diplom	  är	  gratis,	  
medan	  föreningen	  får	  betala	  halva	  förbundets	  inköpspris	  för	  silver-‐	  och	  
guldtecken.	  	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  detta	  är	  rimliga	  överväganden	  som	  bör	  
kvarstå.	  
	  
För	  att	  kunna	  beviljas	  en	  symbol	  krävs	  enligt	  riktlinjerna	  mer	  än	  att	  ”bara”	  ha	  haft	  ett	  
förtroendeuppdrag	  och	  ansökan	  måste	  motiveras.	  I	  medlemsregistret	  finns,	  med	  vissa	  
undantag,	  registrerat	  uppgift	  om	  inträdesdatum.	  Förbundet	  saknar	  möjlighet	  att	  
registrera	  andra	  uppgifter	  som	  är	  av	  betydelse	  för	  möjligheten	  att	  beviljas	  
förtjänstsymbol.	  Detta	  är	  istället	  uppgifter	  som	  föreningarna	  har	  bäst	  möjlighet	  att	  
dokumentera,	  t.ex.	  i	  verksamhetsberättelser	  och	  protokoll.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  första	  och	  tredje	  att-‐satserna	  i	  motionerna	  23-‐25	  besvarade,	  	  
	  
att	   avslå	  andra	  att-‐satsen	  i	  motionerna	  23-‐25,	  och	  
	  
att	   avslå	  motion	  26.	  
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Motion	  nr	  27-‐28	  rörande	  
tandvård	  

Motion	  nr	  27	  rörande	  tandvård	  på	  lika	  villkor	  
Motionär:	   Höglandets	  DF	  
	  

Motionen	  
Vi	  är	  ju	  alla	  olika	  individer	  och	  ser	  saker	  från	  olika	  sidor.	  De	  som	  idag	  lider	  av	  
diagnostiserad	  sjukdom	  som	  orsakar	  muntorrhet	  får	  redan	  nu	  betala	  som	  hos	  läkaren.	  De	  
som	  har	  muntorrhet	  orsakad	  av	  mediciner	  får	  extra	  bidrag	  per	  år	  med	  2	  x	  600	  kronor.	  
	  
Alla	  dessa	  måste	  hos	  sin	  läkare	  få	  intyg	  som	  de	  skickar	  till	  landstinget,	  sedan	  sköter	  
behandlande	  tandläkare	  allt	  praktiskt.	  Annars	  är	  ersättningar	  och	  taxor	  lika	  i	  alla	  landsting	  
i	  hel	  Sverige.	  
	  
Det	  har	  visat	  sig	  att	  flera	  landsting	  i	  landet	  prioriterar	  tandvården	  olika.	  Det	  finns	  många	  
med	  kroniska	  sjukdomar	  som	  får	  problem	  med	  tänderna	  på	  grund	  av	  sin	  medicinering.	  
Det	  finns	  ju	  många	  mediciner	  som	  gör	  att	  man	  blir	  torra	  i	  munnen.	  Det	  finns	  många	  
sjukdomar	  som	  gör	  att	  man	  blir	  torra	  i	  munnen	  bland	  annat	  Sjögrens	  syndrom	  och	  
Diabetes.	  Vad	  det	  gäller	  diabetes	  beror	  muntorrheten	  på	  blodsocker	  svängningar.	  Det	  är	  
ju	  ibland	  höga	  värden	  och	  ibland	  låga,	  som	  gör	  (vid	  låga	  värden)	  att	  dessa	  måste	  äta	  något	  
sött.	  Sockret	  gör	  att	  det	  stiger	  för	  snabbt,	  som	  leder	  till	  muntorrhet.	  Även	  tänderna	  för	  de	  
unga	  är	  eftersatt	  eller	  prioriteras	  ner	  hos	  många	  landsting.	  Tandvården	  får	  inte	  bli	  så	  billig	  
så	  att	  det	  du	  tuggar	  med	  i	  form	  av	  lagningsmaterial	  gör	  dig	  sjuk.	  Det	  får	  inte	  vara	  så	  att	  
plånboken	  får	  styra	  om	  man	  har	  råd	  att	  gå	  till	  Tandläkaren	  eller	  inte.	  
	  
Härmed	  yrkar	  jag:	  

• att	  Riksstämman	  antar	  motionen	  samt	  att	  förbundsstyrelsen	  bevakar	  frågan.	  
• att	  förbundet	  verkar	  för	  att	  besök	  hos	  tandläkaren	  inte	  kostar	  mer	  än	  ett	  vanligt	  

läkarbesök.	  
• att	  tandvården	  för	  sjukdomar	  med	  torrhet	  i	  munnen	  på	  grund	  av	  medicinering	  

skall	  ingå	  i	  högkostnadsskyddet.	  
• att	  förbundet	  verkar	  för	  att	  lika	  tandvård	  för	  alla	  blir	  en	  självklarhet,	  plånboken	  

ska	  inte	  få	  styra.	  
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Motion	  nr	  28	  Tandvården	  för	  diabetespatienter	  skall	  ingå	  i	  
högkostnadsskyddet	  
Motionär:	   Kungälv/Ale	  DF	  
	  
Motionen	  
Idag	  
Diabetespatienter	  har	  större	  behov	  av	  tandvård	  p	  g	  av	  sin	  sjukdom,	  detta	  leder	  till	  stora	  
extrakostnader	  för	  att	  kunna	  hålla	  sina	  tänder	  i	  godtagbart	  skick	  så	  att	  man	  inte	  behöver	  
må	  dåligt	  även	  av	  detta.	  
	  
Bakgrund	  
Eftersom	  diabetespatienter	  har	  stora	  kostnader	  i	  samband	  med	  sin	  diabetes	  och	  själva	  
måste	  betala	  delar	  av	  medicineringen	  ur	  eget	  kapital,	  anser	  vi	  att	  det	  tillkommer	  en	  för	  
stor	  belastning	  på	  den	  egna	  ekonomin	  när	  även	  tandvården	  tillkommer	  som	  en	  belastning	  
för	  just	  diabetespatienter	  och	  dess	  familjer.	  Eftersom	  ingen	  subventionering	  finns	  för	  
tandvård	  anser	  vi	  att	  tandvård	  för	  diabetespatienter	  skall	  ingå	  i	  högkostnadsskyddet	  	  
	  
Förslag	  
Styrelsen	  för	  Kungälv/	  Ale	  diabetesförening	  föreslår	  
ATT:	  	  
Svenska	  Diabetesförbundets	  styrelse	  får	  i	  uppdrag	  att	  arbeta	  för	  att	  tandvården	  skall	  ingå	  
i	  högkostnadsskyddet	  för	  diabetiker.	  	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motionerna	  27	  och	  28:	  
Tandvård	  och	  munhälsa	  är	  mycket	  viktigt	  för	  en	  person	  med	  diabetes.	  Det	  är	  märkligt	  att	  
vård	  av	  tänderna	  inte	  fullt	  ut	  ingår	  i	  hälso-‐	  och	  sjukvården.	  Sedan	  2008	  finns	  ett	  visst	  
ekonomiskt	  stöd	  för	  tandvård.	  Reglerna	  och	  begreppen	  kan	  vara	  lätta	  att	  blanda	  
samman,	  därför	  behövs	  ett	  klargörande	  av	  hur	  det	  statliga	  tandvårdsstödet	  är	  utformat.	  	  
	  
Alla	  som	  är	  bosatta	  i	  Sverige	  har	  enligt	  socialförsäkringsbalken	  rätt	  till	  statligt	  
tandvårdsstöd	  från	  och	  med	  det	  år	  man	  fyller	  20	  år.	  Tandvårdsstödet	  har	  tre	  delar:	  
Allmänt	  tandvårdsbidrag,	  särskilt	  tandvårdsbidrag	  (två	  delar)	  och	  högkostnadsskydd.	  
	  
För	  det	  allmänna	  tandvårdsbidraget	  behövs	  inget	  intyg.	  Muntorrhet,	  som	  tas	  upp	  i	  
motion	  nr	  27,	  faller	  in	  under	  det	  särskilda	  tandvårdsbidraget.	  Bidraget	  gäller	  
förebyggande	  behandling	  och	  riktar	  sig	  till	  personer	  som	  har	  sjukdomar	  eller	  
funktionsnedsättningar	  som	  ökar	  risken	  för	  försämrad	  tandhälsa.	  När	  det	  gäller	  
muntorrhet	  så	  kan	  orsakerna	  vara	  flera	  och	  det	  är	  resultatet	  av	  salivprov	  som	  ger	  svaret	  
på	  om	  man	  är	  berättigad	  till	  bidrag.	  Detta	  bidrag	  är	  som	  motionären	  anger	  2	  x	  600	  
kronor	  per	  år.	  Det	  är	  tandläkaren	  eller	  tandhygienisten	  som	  ansöker.	  Inom	  särskilt	  
tandvårdsbidrag	  ryms	  även	  svårinställd	  diabetes.	  Förutom	  förebyggande	  tandvård	  så	  
finns	  även	  stöd	  till	  tandvård	  vid	  långvarig	  sjukdom	  eller	  funktionsnedsättning	  –	  för	  den	  
som	  har	  stora	  svårigheter	  att	  sköta	  sin	  munhygien	  eller	  genomgå	  tandvårdsbehandling.	  
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Det	  finns	  en	  lista	  på	  vilka	  sjukdomar	  och	  funktionsnedsättningar	  som	  stödet	  gäller	  för.	  
Vid	  godkänt	  stöd	  betalar	  patienten	  tandvården	  som	  sjukvård.	  Det	  betyder	  att	  avgiften	  
får	  räknas	  samman	  med	  andra	  avgifter	  för	  hälso-‐	  och	  sjukvård.	  På	  så	  vis	  ingår	  den	  i	  
sjukvårdens	  högkostnadsskydd.	  	  
	  
Den	  tredje	  delen	  av	  tandvårdsstödet	  utgörs	  av	  högkostnadsskyddet	  som	  innebär	  att	  
patienten	  vid	  större	  behandlingar	  bara	  behöver	  betala	  en	  del	  av	  kostnaden	  själv.	  
Försäkringskassan	  betalar	  ersättning	  för	  resten	  av	  kostnaderna	  direkt	  till	  vårdgivaren	  
(tandläkaren	  eller	  tandhygienisten).	  Diabetesförbundet	  har	  vid	  inbjudan	  till	  samråd	  
påtalat	  behovet	  av	  att	  reglerna	  för	  stöd	  och	  även	  intygsförfarandet	  förenklas	  och	  att	  
tandhälsa	  är	  en	  del	  av	  behandlingen	  vid	  diabetes.	  Diabetesförbundet	  har	  och	  kommer	  
att	  vidmakthålla	  åsikten	  att	  tänderna	  är	  en	  del	  av	  kroppen	  och	  de	  ska	  därför	  ingå	  i	  
avgiften	  för	  hälso-‐och	  sjukvård.	  
	  
Munhälsa	  har	  för	  första	  gången	  tagits	  upp	  i	  de	  nya	  nationella	  riktlinjerna	  för	  
diabetesvården,	  som	  nu	  ska	  implementeras.	  En	  viktig	  information	  är	  att	  Nationella	  
programrådet	  för	  diabetes	  ställt	  sig	  positivt	  till	  att	  munhälsa	  och	  tandvård	  ska	  ingå	  i	  
regionernas	  satsningar	  vid	  implementeringen.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  första-‐tredje	  att-‐satserna	  i	  motion	  nr	  27,	  
	  
att	   bifalla	  motion	  nr	  28,	  och	  
	  
att	   anse	  fjärde	  att-‐satsen	  i	  motionen	  nr	  27	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  29	  Rätten	  till	  
insulinpump	  

Motionär:	   Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  

	  

Motionen	  
Att	  det	  ska	  ha	  betydelse	  i	  vilket	  landsting	  man	  bor	  i	  för	  att	  kunna	  få	  hjälpmedlet	  
Insulinpump	  är	  bedrövligt.	  
	  
2012	  beslutade	  Tandvårds-‐	  och	  läkemedelsförmånsverket	  (TLV)	  att	  insulinpumpar	  inte	  
längre	  ska	  ingå	  i	  läkemedelsförmånerna.	  Beslutet	  trädde	  i	  kraft	  1	  december	  2013.	  
Landstingen	  kommer	  att	  fortsätta	  tillhandahålla	  insulinpumpar	  till	  patienter	  med	  
diabetes.	  Genom	  en	  mer	  rationell	  hantering	  hoppas	  TLV	  också	  att	  fler	  patienter	  ska	  få	  
tillgång	  till	  dessa	  produkter.	  
	  
Detta	  beslut	  har	  nu	  gällt	  ett	  tag	  men	  har	  resulterat	  i	  att	  flertalet	  personer	  har	  nekats	  att	  
få	  insulinpump.	  Eller	  att	  det	  inte	  har	  haft	  någon	  valmöjlighet	  att	  välja	  vilken	  pump	  de	  vill	  
ha.	  
	  
När	  det	  gäller	  diabetes	  så	  finns	  det	  en	  stor	  skillnad	  mot	  andra	  sjukdomar.	  I	  denna	  
sjukdom	  så	  är	  det	  du	  som	  patient	  som	  är	  den	  förste	  ansvarige	  att	  se	  till	  att	  din	  hälsa	  hålls	  
under	  kontroll	  i	  samråd	  med	  läkaren.	  Det	  största	  ansvaret	  har	  vi	  själva	  som	  
diabetespatienter	  då	  vi	  i	  slutändan	  bär	  ansvaret	  och	  måste	  dagligen,	  dygnet	  runt	  ta	  
livsavgörande	  beslut	  i	  form	  av	  dosering	  av	  insulin	  (läkemedel).	  Därför	  är	  det	  ytterst	  viktigt	  
att	  personer	  med	  diabetes	  ska	  få	  välja	  och	  påverka	  behandlingsmodell.	  
	  
Det	  finns	  också	  ett	  till	  kriterium	  som	  är	  viktigt	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  Olika	  märken	  av	  pumpar	  
har	  olika	  funktioner,	  användarvänlighet,	  olika	  sätt	  att	  beräkna	  föreslagna	  doser.	  Det	  är	  
därför	  också	  viktigt	  att	  personer	  med	  diabetes	  typ	  1	  får	  ta	  del	  av	  vilka	  märken	  som	  finns	  
på	  marknaden	  och	  hur	  de	  skiljer	  sig	  åt,	  för	  att	  därefter	  kunna	  hitta	  en	  pumpmodell	  som	  
passar.	  
	  
Hemställer	  till	  Riksstämman	  besluta:	  
	  
att	  Diabetesförbundet	  tar	  upp	  frågan	  med	  TLV	  och	  kraftfullt	  verkar	  för	  att	  TLV	  drar	  
tillbaka	  sitt	  beslut	  om	  att	  insulinpumpar	  inte	  ska	  ingå	  i	  läkemedelsförmånen.	  
att	  alla	  personer	  med	  diabetes	  typ	  1	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  få	  insulinpump	  efter	  sitt	  behov	  
och	  önskemål	  
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Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  29:	  
Frågan	  om	  insulinpumpbehandling	  som	  motionären	  tar	  upp	  är	  en	  viktig	  fråga	  för	  personer	  
med	  diabetes	  och	  Diabetesförbundet.	  Vården	  i	  Sverige	  har	  cirka	  30	  års	  erfarenhet	  av	  
insulinpumpbehandling	  och	  den	  är	  idag	  en	  vedertagen	  behandling	  med	  en	  naturlig	  plats	  i	  
de	  nationella	  riktlinjerna	  för	  diabetesvården.	  Cirka	  20	  %	  av	  patienterna	  med	  
insulinbehandlad	  diabetes	  beräknas	  ha	  insulinpump	  och	  pump	  är	  många	  gånger	  
förstahandsval	  när	  det	  gäller	  barn.	  Många	  personer	  med	  diabetes	  anser	  att	  
insulinpumpen	  ger	  ett	  friare	  och	  mer	  flexibelt	  liv,	  samtidigt	  som	  det	  är	  lättare	  att	  styra	  sin	  
sjukdom	  med	  att	  enkelt	  kunna	  ge	  sig	  extra	  insulin	  och	  därmed	  få	  en	  bättre	  precision	  i	  sin	  
behandling.	  
	  
Sedan	  den	  1	  december	  2013	  omfattas	  inte	  längre	  insulinpumpar	  av	  den	  statliga	  
läkemedelsförmånen.	  Anledningen	  är	  att	  Tandvårds-‐	  och	  Läkemedelsförmånsverket	  (TLV)	  
bedömer	  att	  insulinpumpar	  inte	  längre	  är	  förbrukningsartiklar	  i	  lagens	  mening.	  
Diabetesförbundet	  lämnade	  2012	  ett	  remissvar	  på	  TLV:s	  promemoria	  Omprövning	  av	  
subventionen	  för	  insulinpumpar	  och	  tillbehör.	  I	  svaret	  angavs	  bl.a.	  att	  beslutet	  kan	  
medföra	  en	  ökad	  ojämlikhet	  över	  landet	  när	  landsting	  och	  regioner	  ska	  bestämma	  vad	  
som	  ska	  prioriteras	  i	  förhållande	  till	  den	  egna	  budgeten.	  I	  en	  undersökning	  som	  
presenterades	  i	  Almedalen	  sommaren	  2014	  framgick	  också	  att	  förskrivningen	  av	  
insulinpumpar	  gått	  ned	  med	  30	  procent	  sedan	  insulinpumparna	  lyftes	  ur	  
förmånssystemet.	  Statistiken	  visar	  på	  tydliga	  skillnader	  mellan	  landsting.	  
Diabetesförbundets	  inställning	  är	  att	  staten	  måste	  återta	  ansvaret	  för	  insulinpumparna	  i	  
ett	  nationellt	  system,	  för	  att	  därigenom	  säkerställa	  en	  jämlik	  och	  rättvis	  tillgång	  så	  långt	  
det	  är	  möjligt.	  Eftersom	  TLV:s	  tolkning	  fått	  stöd	  i	  domstolsprövning	  är	  dock	  lösningen	  inte	  
så	  enkel	  som	  att	  myndigheten	  ska	  dra	  tillbaka	  sitt	  beslut,	  utan	  det	  krävs	  annat	  
påverkansarbete	  och	  andra	  åtgärder.	  Under	  2014	  har	  förbundsstyrelsen	  tagit	  fram	  ett	  
ställningstagande	  i	  frågan,	  som	  finns	  publicerat	  på	  förtroendewebben.	  
	  
Diabetesförbundets	  inställning	  i	  frågan	  stöds	  av	  professionens	  specialistföreningar	  inom	  
ramen	  för	  Nationella	  Diabetesteamet,	  vilket	  framgår	  av	  Blåboken	  från	  2014.	  I	  
Diabetesförbundets	  verksamhetsplan	  för	  2015	  fastställs	  vidare	  att	  förbundet	  ska	  fortsätta	  
att	  bevaka	  insulinpumparnas	  subvention	  i	  samverkan	  med	  Nationella	  diabetesteamet.	  
Under	  våren	  2015	  har	  teamet	  skickat	  en	  skrivelse	  till	  ansvarig	  minister	  och	  berörda	  
myndigheter	  m.fl.	  i	  frågan.	  Även	  Nationella	  programrådet	  för	  diabetes,	  där	  
Diabetesförbundet	  ingår,	  har	  fått	  ett	  uppdrag	  från	  Sveriges	  kommuner	  och	  landsting	  att	  
följa	  utvecklingen.	  
	  
Landstingens	  olika	  upphandlingar	  har	  bidragit	  till	  att	  valmöjligheterna	  av	  insulinpumpar	  
har	  begränsats.	  Vid	  upphandling	  får	  aldrig	  billiga	  hjälpmedel	  gå	  ut	  över	  kvaliteten.	  
Förbundet	  anser,	  liksom	  motionären,	  att	  det	  måste	  finnas	  valmöjlighet	  mellan	  olika	  
pumpar	  för	  att	  kunna	  motsvara	  individens	  behov,	  och	  då	  inte	  enbart	  de	  medicinska	  
behoven	  utan	  även	  t.ex.	  livskvalitet.	  För	  det	  fall	  upphandling	  av	  pumpar	  ska	  ske	  på	  
landstingsnivå	  menar	  Diabetesförbundet	  att	  upphandlingen	  ska	  baseras	  på	  samma	  
underlag	  och	  utföras	  av	  personer	  med	  rätt	  kompentens	  inom	  området,	  vilket	  kan	  ske	  i	  
samråd	  med	  Nationella	  programrådet	  för	  diabetes.	  	  	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	   106/159	  
	  

	  

	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
att	   anse	  motion	  29	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  30	  Rätten	  till	  CGMs	  –	  
kontinuerlig	  blodsockermätare	  

Motionär:	   Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
Motionen	  
Idag	  finns	  det	  vissa	  kriterier	  som	  patienter	  måste	  uppfylla	  för	  att	  få	  CGMs	  (continuous	  
Glucose	  Monitoring	  System).	  Patienter,	  som	  fått	  CGMs	  beskriver	  att	  de	  upplever	  rent	  
allmänt	  en	  förhöjd	  livskvalitet.	  Man	  slipper	  sticka	  sig	  sönder	  och	  samman	  (man	  kan	  
minska	  stickandet)	  i	  fingrarna	  då	  CGMs	  i	  många	  fall	  följer	  relativt	  bra	  blodsockret.	  
Trenderna	  och	  pilarna	  visar	  också	  åt	  vilket	  håll	  blodsockret	  är	  på	  väg.	  Den	  larmar	  också	  
när	  blodsockret	  går	  över	  en	  viss	  gräns	  eller	  ännu	  viktigare,	  när	  den	  går	  under	  en	  viss	  
gräns.	  För	  den	  som	  är	  singel	  och	  sover	  själv,	  ger	  det	  även	  en	  trygghet	  nattetid,	  eftersom	  
de	  larmar	  vid	  för	  lågt	  blodsocker.	  Alla	  dessa	  egenskaper	  är	  livskvalitet	  för	  alla	  personer	  
med	  diabetes,	  inte	  bara	  för	  den	  som	  har	  för	  högt	  hba1c	  eller	  för	  den	  som	  behövt	  
utomstående	  hjälp	  två	  gånger	  per	  år.	  
	  
De	  patienter	  som	  har	  råd,	  bekostar	  sina	  CGMs-‐mätare	  själva	  just	  av	  anledningen	  de	  
upplever;	  bättre	  livskvalitet,	  lättare	  att	  lära	  sig	  förstå	  och	  ändra	  sin	  behandling	  och	  uppnå	  
även	  bättre	  resultat.	  För	  dessa	  patienter	  innebär	  det	  dock	  att	  de	  uppoffrar	  andra	  saker	  i	  
livet	  för	  att	  kunna	  bekosta	  detta.	  Det	  kan	  vara	  sparande	  t	  ex	  till	  pensionen.	  
	  
Vi	  har	  också	  den	  grupp	  av	  patienter	  som	  omöjligt	  kan	  bekosta	  en	  CGMs	  på	  grund	  av	  låg	  
inkomst,	  hur	  gärna	  man	  än	  vill.	  
	  
CGMs	  består	  av	  två	  delar;	  en	  sändare	  som	  skickar	  värdena	  till	  pump	  eller	  display	  och	  
sensor	  som	  mäter	  och	  ger	  själva	  mätvärdet.	  Sensorn	  behöver	  bytas	  ut	  en	  gång	  i	  veckan.	  
Sändaren	  håller	  i	  ett	  halvår	  till	  ett	  år,	  därefter	  behöver	  den	  bytas	  ut.	  
	  
När	  det	  gäller	  diabetes	  så	  finns	  det	  en	  skillnad	  mot	  andra	  sjukdomar.	  I	  denna	  sjukdom	  så	  
är	  det	  du	  som	  patient	  som	  måste	  se	  till	  att	  din	  hälsa	  hålls	  under	  kontroll,	  genom	  att	  
dagligen	  ta	  livsavgörande	  beslut	  i	  form	  av	  dosering	  av	  insulin	  eller	  läkemedel.	  Läkaren	  kan	  
ge	  råd	  om	  dosering,	  men	  det	  är	  du	  som	  patient	  som	  själv	  i	  slutändan	  bär	  ansvaret.	  Därför	  
ska	  man	  som	  patient	  ha	  rätten	  att	  få	  information	  om	  ny	  teknik	  som	  möjliggör	  och	  
underlättar	  att	  lära	  sig	  om	  sin	  sjukdom.	  Vid	  diabetes	  finns	  det	  inte	  något	  som	  heter	  bättre	  
och	  sämre	  tider,	  t	  ex	  skov.	  Blodsockervärdena	  styrs	  av	  ditt	  vardagliga	  liv	  och	  kan	  påverka	  
resten	  av	  ditt	  liv,	  då	  dåliga	  blodsockervärden	  som	  bekant	  kan	  ge	  upphov	  till	  
komplikationer	  längre	  fram	  i	  livet.	  Detta	  gäller	  alla	  diabetiker,	  ung	  som	  gammal,	  oavsett	  
ekonomiskt	  tillstånd.	  
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Vi	  anser	  det	  viktigt	  att	  Diabetesförbundet	  tar	  fram	  riktlinjer	  för	  subventionering	  av	  CGMs.	  
Sådana	  riktlinjer	  skulle	  kunna	  innehålla	  t	  ex	  antal	  sensorer	  utskrivna	  per	  år,	  möjlighet	  till	  
bidrag	  för	  sändaren.	  Det	  finns	  även	  forskning	  som	  visar	  att	  olika	  sensormärken	  skiljer	  sig	  
åt	  i	  form	  av	  mätning	  av	  blodsockret	  när	  det	  gäller	  precision.	  Därför	  är	  det	  också	  viktigt	  att	  
patienter	  ska	  få	  välja	  märke	  av	  sensor	  de	  vill	  ha.	  
	  
Hemställer	  till	  Riksstämman	  besluta:	  
	  
att	  Diabetesförbundet	  ska	  verka	  för	  att	  alla	  personer	  med	  diabetes	  ska	  ha	  möjlighet	  till	  
kontinuerlig	  behandling	  genom	  CGMs	  
	  
att	  Diabetesförbundet	  tar	  fram	  förslag	  som	  innehåller	  relevanta	  riktlinjer	  för	  
subventionering	  av	  CGMs	  oavsett	  märke	  för	  alla	  personer	  med	  diabetes,	  så	  att	  fler	  
diabetiker	  skulle	  kunna	  få	  möjlighet	  att	  höja	  sin	  livskvalitet	  genom	  att	  få	  bättre	  koll	  på	  
sina	  blodsockervärden.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  30:	  
Motionären	  tar	  upp	  en	  fråga	  som	  är	  viktig	  för	  många	  personer	  med	  diabetes.	  Inom	  
diabetesområdet	  medför	  den	  tekniska	  utvecklingen	  stora	  möjligheter	  och	  det	  är	  viktigt	  
att	  vården	  hänger	  med.	  Ett	  system	  med	  kontinuerlig	  glukosmätning	  (CGM)	  ger	  möjlighet	  
att	  mäta	  blodsockernivån	  kontinuerligt,	  dygnet	  runt.	  Systemet	  ger	  ett	  värde	  för	  stunden,	  
men	  också	  grafer	  och	  annat	  underlag	  för	  att	  utvärdera	  behandlingen.	  Det	  finns	  också	  en	  
larmfunktion	  som	  larmar	  när	  glukosnivån	  i	  underhudsfettet	  blir	  för	  hög	  eller	  låg.	  Detta	  
underlättar	  för	  personer	  som	  inte	  känner	  hypoglykemier.	  Därutöver	  innebär	  användning	  
av	  CGM	  att	  personen	  inte	  behöver	  sticka	  sig	  varje	  gång	  ett	  blodsockertest	  ska	  tas,	  vilket	  
annars	  kan	  vara	  många	  gånger	  varje	  dag.	  På	  senare	  tid	  har	  nya	  system	  lanserats	  med	  
kontinuerlig	  mätning,	  men	  som	  kräver	  manuell	  avläsning	  och	  som	  inte	  har	  en	  
larmfunktion.	  De	  olika	  systemen	  kan	  för	  många	  ge	  en	  ökad	  livskvalitet	  och	  också	  större	  
möjlighet	  att	  tillgodose	  den	  enskildes	  behov.	  
	  
Myndigheten	  SBU,	  Statens	  beredning	  för	  medicinsk	  utvärdering,	  publicerade	  2013	  en	  s.k.	  
Alert-‐rapport	  (nr	  2013-‐04)	  som	  visar	  att	  personer	  med	  diabetes	  är	  betydligt	  mer	  nöjda	  
med	  CGM,	  framför	  allt	  i	  kombination	  med	  insulinpump	  (s.k.	  sensor-‐augmented	  pump,	  
SAP)	  än	  med	  behandling	  med	  flera	  dagliga	  injektioner	  och	  självtest	  med	  teststickor.	  I	  vart	  
fall	  på	  kort	  sikt	  ger	  sådan	  behandling	  också	  förbättringar	  vad	  gäller	  HbA1c.	  
	  
Under	  2014	  har	  förbundsstyrelsen	  tagit	  fram	  ett	  ställningstagande	  rörande	  nya	  tekniska	  
hjälpmedel.	  Ställningstagandet	  finns	  publicerat	  på	  förtroendewebben.	  Huvudbudskapet	  
som	  förbundsstyrelsen	  lyfter	  fram	  är	  att	  alla	  som	  vill,	  i	  samråd	  med	  vårdpersonal,	  ska	  få	  
använda	  nya	  tekniska	  hjälpmedel.	  Detta	  är	  viktigt	  inte	  minst	  för	  en	  jämlik	  vård	  oavsett	  var	  
i	  Sverige	  man	  bor.	  I	  den	  s.k.	  Blåboken,	  som	  Nationella	  Diabetesteamet	  tagit	  fram	  under	  
2014,	  lyfts	  också	  frågan	  och	  behovet	  av	  nationell	  samordning,	  bl.a.	  genom	  nationella	  
rekommendationer.	  Det	  brev	  till	  ansvarig	  minister	  m.fl.	  som	  nämns	  i	  yttrandet	  över	  
motion	  nr	  29	  gäller	  tekniska	  hjälpmedel	  i	  största	  allmänhet,	  dvs.	  även	  CGM.	  Frågan	  om	  
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riktlinjer/vårdprogram	  för	  CGM-‐användning	  har	  även	  lyfts	  i	  Nationella	  programrådet	  för	  
diabetes,	  där	  Diabetesförbundet	  ingår.	  Arbetet	  fortsätter	  i	  samma	  riktning	  under	  2015.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
att	   anse	  motion	  30	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  31-‐32	  rörande	  
diabetes	  och	  rättsväsendet	  m.m.	  

Motion	  nr	  31	  rörande	  diabetiker	  i	  fängelse	  
Motionär:	   Linköping	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Allt	  för	  många	  diabetiker	  har	  hamnat	  i	  fängelse	  på	  grund	  av	  ett	  antaget	  fylleri.	  Många	  har	  
blivit	  fråntagna	  sina	  hjälpmedel	  såsom	  insulinsprutor	  och	  blodsockermätare,	  med	  vilket	  
en	  konsekvens	  av	  detta	  har	  inneburit	  både	  lidande	  och	  i	  flera	  fall,	  dödlig	  utgång.	  Personer	  
med	  Diabetes	  behandlats	  olika	  i	  landet	  vilket	  måste	  åtgärdas.	  Exempelvis	  existerar	  där	  
poliser	  vilka	  triggar	  personer	  med	  lågt	  blodsocker	  utan	  att	  bry	  sig	  om	  omgivnings	  
intygande	  om	  pågående	  insulinkänning,	  utan	  polisen	  förpassar	  denna	  redan	  illa	  medtagna	  
person	  till	  arresten.	  	  
	  
En	  anpassning	  till	  dagsläget	  med	  utbildad	  arresteringspersonal	  inom	  diabeteshantering	  på	  
Sveriges	  alla	  fängelser.	  Poliser	  med	  utryckningsärende	  ska	  också	  de	  ha	  en	  bra	  kunskap	  om	  
diabetes.	  Likaså	  gäller	  även	  detta	  ambulanspersonal.	  
	  
Föreslår	  att	  Riksstämman	  beslutar;	  
	  
•	  Att:	  Förbundet	  ser	  över	  rutinerna	  och	  möjligheter	  att	  utbilda,	  genom	  lämplig	  instans,	  
arresteringspersonal,	  ambulanspersonal	  och	  kriminalvården	  så	  att	  jämn	  och	  bra	  
kunskaper	  sprids	  över	  hela	  landet,	  om	  att	  ta	  hand	  om	  Diabetiker.	  
	  
Motion	  nr	  32	  rörande	  utbildning	  av	  poliser	  i	  kroniska	  sjukdomar	  
Motionär:	   Höglandets	  DF	  
	  
Motionen	  
Det	  har	  visat	  sig	  vid	  flera	  tillfällen	  att	  polisen	  har	  för	  lite	  kunskap	  i	  kroniska	  sjukdomar	  
som	  Diabetes.	  Det	  får	  inte	  vara	  så	  att	  en	  person	  med	  diabetes	  hamnar	  i	  fyllecell	  utan	  
medicinsk	  koll	  om	  det	  är	  alkoholrelaterat	  tillstånd	  eller	  om	  personen	  är	  låg	  i	  blodsocker.	  
Det	  behövs	  som	  vi	  ser	  det	  utbildning	  i	  symtom	  hur	  lågt	  blodsocker	  kontra	  högt	  artar	  sig.	  
Därför	  är	  det	  självklart	  att	  de	  får	  utbildning	  i	  kroniska	  sjukdomar	  då	  de	  gör	  sin	  utbildning	  
till	  poliser.	  Det	  behöver	  inte	  vara	  i	  högskolepoäng	  utan	  bara	  stå	  i	  deras	  intyg	  att	  de	  vet	  
vad	  som	  gäller	  vid	  alkohol	  intoxikation	  kontra	  om	  det	  är	  sjukdomsrelaterat.	  
	  
Härmed	  yrkar	  vi:	  
•Att:	  Riksstämman	  antar	  motionen	  och	  förbundsstyrelsen	  bevakar	  frågan.	  
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•Att:	  Förbundet	  verkar	  för	  att	  polisen	  i	  sin	  utbildning	  får	  kunskap	  om	  Diabetes,	  så	  att	  de	  
vet	  vad	  som	  är	  skillnaden	  vid	  alkohol	  intoxikation	  och	  lågt	  blodsocker.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  31	  och	  32:	  
Motionärerna	  tar	  upp	  ett	  allvarligt	  och	  känt	  problem.	  Allt	  för	  ofta	  rapporteras	  om	  
personer	  med	  diabetes	  som	  hamnat	  i	  arresten	  p.g.a.	  att	  de	  bedömts	  som	  onyktra,	  när	  det	  
i	  själva	  fallet	  varit	  fråga	  om	  diabetesrelaterade	  symptom	  (högt	  eller	  lågt	  blodsocker).	  
Problemet	  är	  dock	  större	  än	  så.	  Även	  inom	  t.ex.	  Kriminalvården	  och	  domstolsväsendet	  
förekommer	  fall	  där	  personer	  med	  diabetes	  råkat	  illa	  ut	  eller	  bedömningen	  blivit	  felaktig	  
p.g.a.	  bristfälliga	  kunskaper.	  I	  vissa	  fall	  har	  detta	  fått	  mycket	  tragiska	  konsekvenser.	  
Problembilden	  har	  belysts	  i	  ett	  antal	  beslut	  från	  Justitieombudsmannen,	  JO,	  men	  också	  i	  
media	  och	  i	  en	  reportageserie	  i	  förbundets	  tidning	  Diabetes.	  
	  
I	  merparten	  av	  de	  fall	  som	  är	  kända	  kan	  den	  felaktiga	  hanteringen	  hänföras	  till	  bristande	  
kunskaper	  hos	  enskilda	  befattningshavare.	  I	  andra	  fall	  är	  det	  dock	  fråga	  om	  brister	  i	  
rutiner.	  Motsvarande	  fråga	  togs	  upp	  i	  en	  motion	  vid	  riksstämman	  2009.	  Stämman	  gav	  
förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  ta	  fram	  en	  informationsbroschyr	  riktad	  till	  polisen	  m.fl.	  
där	  symptom	  och	  åtgärder	  samt	  risksituationer	  och	  konsekvenser	  av	  lågt	  blodsocker	  
tydligt	  skulle	  framgå.	  Detta	  uppdrag	  resulterade	  i	  broschyren	  Diabetes	  i	  arresten,	  men	  
också	  i	  ett	  enkelt	  kort	  där	  symptom	  på	  högt	  respektive	  lågt	  blodsocker	  visualiserades.	  
Tanken	  med	  dessa	  kort	  var	  att	  de	  skulle	  vara	  lätt	  tillgängliga	  i	  t.ex.	  polisbilar.	  Materialet	  
har	  haft	  en	  god	  spridning	  genom	  kontakter	  med	  bl.a.	  Polishögskolan,	  men	  också	  genom	  
flera	  lokala	  initiativ	  från	  föreningar	  runt	  om	  i	  landet.	  
	  
Enligt	  uppgift	  från	  Polishögskolan	  ingår	  idag	  i	  polisutbildningen	  utbildningsmoment	  
rörande	  fyra	  sjukdomar	  där	  konsekvensen	  av	  en	  felaktig	  bedömning/hantering	  kan	  bli	  
särskilt	  allvarlig.	  Diabetes	  är	  en	  av	  dessa	  sjukdomar.	  De	  utbildningsmoment	  som	  ingår	  
rörande	  diabetes	  är	  följande:	  
	  

• Seminarium	  med	  föreläsning	  om	  diabetessjukdom	  och	  insulinets	  effekt	  kopplat	  
till	  symptom	  på	  högt	  och	  lågt	  blodsocker.	  Polismannen	  ska	  kunna	  känna	  igen	  
symtom	  på	  högt	  och	  lågt	  blodsocker.	  

• Grupparbeten	  med	  frågeställningar	  kring	  sjukdomen	  som	  sedan	  redovisas.	  
• Övningar	  i	  omhändertagande	  tillsammans	  med	  polis	  och	  lärare	  (autentiska	  

situationer)	  i	  syfte	  att	  kunna	  skilja	  på	  drogpåverkan	  och	  diabetesrelaterade	  
symptom.	  	  

• Tentamen	  –	  ingår	  medicinska	  fall	  att	  lösa.	  
• Uppföljning	  av	  ett	  JO-‐fall	  kring	  diabetes	  som	  fått	  allvarliga	  konsekvenser,	  med	  

utvärdering	  kring	  hur	  situationen	  hade	  kunnat	  lösas	  på	  annat	  sätt.	  
	  
Utöver	  dessa	  moment	  i	  grundutbildningen	  krävs	  naturligtvis	  också	  en	  återkommande	  
vidareutbildning	  och	  uppdatering	  av	  diabeteskunskaperna.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  
mening	  är	  detta	  i	  första	  hand	  ett	  ansvar	  för	  arbetsgivaren,	  men	  Diabetesförbundet	  kan	  i	  
samverkan	  med	  Polismyndigheten	  och	  med	  användning	  av	  befintligt	  material	  regelbundet	  
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bevaka	  och	  påminna	  om	  detta.	  Det	  är	  också	  av	  betydelse	  att	  arrestvakter	  samt	  personal	  
inom	  Kriminalvården	  får	  en	  adekvat	  utbildning.	  

	   	  	  
Problemet	  med	  bristande	  kunskaper	  inom	  rättsväsendets	  olika	  delar	  drabbar	  inte	  bara	  
personer	  med	  diabetes,	  utan	  personer	  med	  funktionsnedsättning	  i	  någon	  form.	  
Diabetesförbundet	  gav	  därför	  in	  en	  motion	  till	  Handikappförbundens	  kongress	  2013,	  i	  
vilken	  yrkades	  att	  Handikappförbunden	  skulle	  uppvakta	  Domstolsverket	  i	  syfte	  att	  
myndigheten	  ska	  ta	  fram	  en	  utbildning	  inom	  ramen	  för	  Domstolsakademin	  som	  tar	  sikte	  
på	  olika	  funktionshinder	  och	  vad	  dessa	  innebär.	  Kongressen	  biföll	  motionen,	  men	  med	  
det	  utvidgade	  uppdraget	  att	  omfatta	  rättsväsendet	  i	  stort.	  Arbetet	  med	  att	  åtgärda	  
motionen	  pågår.	  
	  	  
I	  motion	  nr	  31	  tas	  även	  upp	  att	  ambulanspersonal	  behöver	  utbildning	  om	  diabetes.	  
Ambulanspersonal	  arbetar	  alltid	  i	  par	  och	  har	  sjukvårdsutbildning.	  De	  som	  arbetar	  i	  
ambulans	  kan	  antingen	  vara	  ambulanssjukvårdare,	  grundutbildade	  sjuksköterskor	  eller	  
specialistsjuksköterskor	  i	  ambulanssjukvård	  eller	  annan	  specialitet.	  I	  varje	  ambulans	  finns	  
alltså	  minst	  en	  person	  med	  sjuksköterskeutbildning.	  På	  samma	  sätt	  som	  för	  arbetstagare	  
inom	  rättsväsendet	  behövs	  regelbunden	  vidareutbildning	  för	  ambulanspersonalen.	  Detta	  
är	  i	  första	  hand	  arbetsgivarens	  ansvar.	  Med	  hänsyn	  till	  det	  regionala	  huvudmannaskapet	  
för	  ambulansvården	  kan	  länsföreningarna	  här	  ha	  en	  viktig	  uppgift	  att	  bevaka	  och	  påminna	  
huvudmannen	  om	  frågan.	  	  
	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionerna	  31	  och	  32	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  33	  rörande	  att	  få	  
komma	  till	  Dietist	  

Motionär:	   Höglandets	  DF	  
	  
	  
Motionen	  

Härmed	  yrkar	  vi:	  
• att:	  Riksstämman	  antar	  motionen	  och	  ger	  i	  uppdrag	  att	  förbundsstyrelsen	  verkar	  för	  

att	  personer	  med	  diabetes	  får	  komma	  på	  besök	  till	  en	  dietist	  vartannat	  år.	  
• att:	  Lokalföreningarna	  och	  Länsföreningarna	  arbetar	  med	  frågan	  på	  regional	  nivå.	  
	  
Det	  har	  visat	  sig	  att	  det	  på	  grund	  av	  olika	  prioriteringar	  i	  landstingen	  leder	  till	  att	  besök	  
hos	  en	  dietist	  prioriteras	  ner.	  Det	  finns	  patienter	  med	  diabetes	  aldrig	  eller	  mycket	  sällan	  
får	  komma	  på	  besök	  till	  en	  dietist.	  I	  några	  landsting	  blir	  det	  aldrig.	  Att	  komma	  till	  en	  
dietist	  är	  en	  viktig	  del	  i	  behandlingen	  av	  diabetes	  och	  därför	  skall	  en	  diabetiker	  få	  komma	  
till	  en	  dietist	  med	  jämna	  mellanrum.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  33:	  
Kostbehandling	  är	  en	  av	  hörnpelarna	  vid	  diabetes	  för	  att	  hålla	  blodsockret	  inom	  
målnivån.	  Motionären	  har	  tagit	  upp	  möjligheten	  och	  behovet	  av	  att	  träffa	  en	  dietist	  för	  
att	  diskutera	  kost	  vid	  jämna	  mellanrum	  för	  den	  som	  lever	  med	  diabetes.	  
Förbundsstyrelsen	  delar	  uppfattningen	  att	  besök	  hos	  dietist	  för	  många	  är	  betydelsefullt.	  
Dietisten	  finns	  också	  med	  i	  beskrivningen	  av	  det	  multiprofessionella	  teamet	  som	  ska	  
finnas	  till	  hands	  för	  personen	  med	  diabetes.	  Som	  motionären	  påpekar	  motsvarar	  inte	  
antalet	  dietister	  det	  behov	  som	  finns,	  vilket	  får	  till	  följd	  att	  många	  personer	  med	  diabetes	  
inte	  får	  träffa	  en	  dietist.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  måste	  alltid	  den	  enskildes	  
behov	  vara	  styrande	  för	  när	  besök	  ska	  ske	  och	  med	  vilken	  regelbundenhet.	  
Diabetesförbundet	  arbetar	  med	  frågan	  inom	  ramen	  för	  Nationella	  Diabetesteamet,	  där	  
även	  Dietisternas	  Riksförbund	  ingår,	  samt	  har	  också	  möjlighet	  att	  i	  samband	  med	  
publiceringen	  av	  Nationella	  riktlinjer	  påtala	  behovet	  att	  det	  inom	  ramen	  för	  
patientutbildning	  ska	  finnas	  tillgång	  till	  dietist.	  Därutöver	  är	  det,	  som	  motionären	  anger,	  
en	  fråga	  för	  föreningarna	  att	  arbeta	  med	  gentemot	  sjukvårdens	  huvudmän.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motion	  nr	  33	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  34	  rörande	  
Grupplivförsäkring	  

Motionär:	   Linköping	  DF	  m.o.	  
	  
Motionen	  
Den	  försäkring	  som	  förbundet	  har	  tillhandahållit	  medlemmarna	  är	  på	  intet	  sätt	  något	  
annorlunda	  en	  andra	  olycksfallsförsäkringar.	  Det	  förbundet	  från	  början	  hade	  som	  mål	  var	  
en	  Livförsäkring	  för	  människor	  med	  diabetes.	  Ett	  samgående	  med	  Handikappföreningar	  
och/eller	  Fackföreningar	  i	  en	  Grupplivförsäkring	  skulle	  kanske	  möjliggöra	  chanserna	  till	  
att	  kunna	  få	  fram	  en	  sådant.	  
	  
Linköpings	  Diabetsförening	  ger	  Styrelsen	  2015	  i	  uppdrag	  
•	  Att:	  Förhandla	  med	  Handikappföreningar	  alternativt	  Fackföreningar	  om	  ett	  
medlemskap	  i	  Grupplivförsäkring	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  34:	  
Möjligheten	  för	  personer	  med	  diabetes	  att	  teckna	  personförsäkring	  har	  på	  ”den	  öppna	  
marknaden”	  varit	  starkt	  begränsad.	  Försäkring	  har	  möjligen	  kunnat	  beviljas	  mot	  en	  högre	  
premie	  eller	  med	  undantag.	  Olika	  former	  av	  gruppförsäkringar	  har	  kunnat	  tecknas	  utan	  
hälsodeklaration,	  t.ex.	  genom	  medlemskap	  i	  fackförening,	  men	  vad	  som	  då	  inte	  
uppmärksammas	  är	  att	  det	  som	  regel	  finns	  undantag	  i	  ”det	  finstilta”.	  Anledningen	  till	  
detta	  är	  att	  försäkringsbolagen	  än	  idag	  betraktar	  personer	  med	  diabetes	  som	  en	  
högriskgrupp.	  
	  
Diabetesförbundet	  erbjuder	  idag	  medlemmarna	  möjlighet	  att	  teckna	  två	  unika	  
försäkringar;	  en	  olycksfalls-‐	  och	  sjukförsäkring	  samt	  en	  Bo	  Kvar-‐försäkring.	  Försäkringarna	  
har	  förhandlats	  fram	  genom	  en	  försäkringsmäklare.	  Utfallet	  av	  dessa	  försäkringar	  har	  
visat	  att	  den	  höga	  risken	  inte	  infallit.	  Trots	  detta	  har	  aktuellt	  försäkringsbolag	  inte	  varit	  
intresserat	  av	  att	  vidareutveckla	  medlemserbjudandet.	  Diabetesförbundet	  har	  därför	  sagt	  
upp	  avtalet	  och	  fr.o.m.	  våren	  2015	  flyttas	  försäkringarna	  över	  till	  ett	  annat	  bolag,	  som	  
även	  ger	  möjlighet	  till	  fortsatta	  förhandlingar.	  Förbundsstyrelsens	  avsikt	  är	  att	  förhandla	  
fram	  en	  livförsäkring	  med	  detta	  bolag	  som	  medlemmarna	  kan	  teckna.	  	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motion	  nr	  34	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  35	  Profilboende	  för	  
äldre	  

Motionär:	   Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Var	  ska	  vi	  bo	  när	  vi	  blir	  äldre	  och	  vårt	  dagliga	  hjälpbehov	  är	  omfattande?	  
	  
Diabetes	  är	  en	  av	  de	  sjukdomar	  som	  växer	  mest	  i	  världen.	  Inom	  EU:s	  länder	  beräknas	  
antalet	  diabetiker	  uppgå	  till	  ca	  38	  miljoner	  sjuka	  år	  2035.	  
	  
På	  alla	  politiska	  nivåer	  talar	  man	  sig	  varma	  för	  att	  äldre	  ska	  känna	  trygghet,	  valfrihet	  och	  
kunna	  utöva	  självbestämmande.	  
	  
Boendefrågan	  engagerar	  HDF	  och	  föreningens	  medlemmar	  mycket.	  Inom	  
Stockholmsregionen	  finns	  ett	  stort	  behov	  av	  anpassat	  boende	  för	  äldre.	  Och	  då	  särskilt	  
för	  multisjuka	  och	  kroniker.	  Till	  någon	  av	  dessa	  grupper	  hör	  äldre	  personer	  med	  diabetes.	  
	  
HDF	  hemställer	  till	  Riksstämman	  besluta	  
att	  Diabetesförbundet	  kraftfullt	  verkar	  för	  att	  landets	  diabetiker	  i	  sin	  kommun	  erbjuds	  
anpassat	  boende.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  35:	  
Motionen	  berör	  en	  mycket	  viktig	  fråga,	  som	  är	  aktuell	  inte	  minst	  på	  regeringsnivå.	  
Diabetesförbundet	  har	  på	  flera	  sätt	  engagerat	  sig	  i	  frågan.	  Sedan	  2012	  har	  förbundet	  
deltagit	  i	  en	  referensgrupp	  på	  Swedish	  Standards	  Institute,	  SiS,	  för	  att	  ta	  fram	  en	  standard	  
med	  titeln	  ”Kvalitet	  i	  omsorg,	  service,	  omvårdnad	  och	  rehabilitering	  för	  äldre	  med	  
omfattande	  behov	  i	  ordinärt	  och	  särskilt	  boende”.	  Standarden	  kan	  användas	  av	  
kommunerna	  vid	  upphandling	  och	  vid	  uppföljning	  av	  boenden	  för	  äldre.	  Förbundets	  
uppgift	  har	  varit	  att	  bevaka	  att	  diabetesrelaterade	  krav	  finns	  med.	  Standarden	  kommer	  
att	  vara	  klar	  att	  användas	  under	  2015.	  Diabetesförbundet	  kommer	  även	  fortsättningsvis	  
att	  arbeta	  med	  frågan	  inom	  ramen	  för	  Handikappförbundens	  
standardiseringsverksamhet.	  
	  
Inom	  Nationella	  programrådet	  för	  diabetes,	  där	  Diabetesförbundet	  också	  ingår,	  har	  ett	  
Nationellt	  vårdprogram	  för	  äldre	  med	  diabetes	  tagits	  fram.	  Vårdprogrammet	  har	  skickats	  
ut	  till	  Medicinskt	  ansvariga	  sjuksköterskor	  (MAS)	  i	  kommunerna.	  Kunskaperna	  hos	  
vårdpersonal	  i	  den	  kommunala	  vården	  behöver	  öka.	  Glädjande	  nog	  så	  finns	  nu	  ett	  
webbaserat	  utbildningsprogram	  som	  tagits	  fram	  av	  LUC-‐D	  på	  Centrum	  för	  Allmänmedicin.	  
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Dessa	  verktyg	  är	  viktiga	  steg	  på	  vägen	  för	  ökad	  utbildning	  inom	  hemtjänst	  och	  boenden,	  
så	  att	  alla	  med	  diabetes	  kan	  få	  ett	  tryggt	  boende.	  Diabetesförbundet	  har	  för	  avsikt	  att	  
delta	  med	  att	  sprida	  information	  om	  dessa	  verktyg.	  
	  
Frågan	  om	  profilboende	  för	  enbart	  personer	  med	  diabetes	  är	  en	  intressant	  tanke,	  som	  
kan	  vara	  möjlig	  att	  genomföra	  i	  framförallt	  storstadsområden.	  Förbundet	  avser	  att	  
bevaka	  frågan	  och	  uppmuntra	  utvecklingen	  av	  profilboenden	  där	  förutsättningar	  och	  
underlag	  finns.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motion	  nr	  35	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  36	  Merkostnader	  vid	  
diabetes	  

Motionär:	  Christer	  Berkö,	  medlem	  i	  Östersunds	  DF	  
	  
	  
Motionen	  
Bakgrund	  
När	  undertecknad	  diabetiker	  debuterade	  för	  drygt	  40	  sedan,	  fanns	  i	  Z	  län	  ett	  
fördyringsbidrag	  på	  1000	  kr/år	  för	  diabeteskost.	  Det	  är,	  med	  nutida	  livsmedelsutbud,	  i	  
mindre	  utsträckning	  motiverat	  idag,	  men	  magert	  kött,	  grönsaker,	  rotsaker	  och	  frukt	  är	  
dyrare	  än	  billigare,	  olämpliga	  livsmedel	  som	  tex	  pasta,	  pannkaka	  och	  allmänt	  fettrika	  
sådana.	  ”Snabba”	  KH	  som	  druvsockertabletter	  och	  osockrade	  juicer	  för	  att	  stoppa	  
pågående	  hypoglykemi	  är	  också	  fördyrande,	  i	  sht	  för	  långvariga	  typ	  1:or	  som	  inte	  känner	  
sina	  ”hypos”	  i	  tid.	  Dessa	  fördyringar	  kan	  beräknas	  till	  mellan	  1	  500	  –	  2	  000	  kr/år.	  
	  
Men	  efterhand	  uppstår	  diabetesrelaterade	  senkomplikationer,	  som	  tex	  
glutenintolerans/-‐överkänslighet/-‐allergi.	  Oavsett	  vilken	  variant	  av	  celiaki	  som	  inträffar,	  
så	  torde	  vårdkostnader	  öka	  markant	  om	  inte	  kostdisciplin	  iakttas,	  därför	  att	  näring	  då	  inte	  
kan	  upptas	  i	  tillräcklig	  omfattning.	  Alltså	  utgör	  sådan	  diet	  en	  nästan	  uteslutande	  del	  av	  
sjukdomsbehandlingen,	  vars	  livsmedelsalternativ	  bör	  jämställas	  med	  den	  
subventionerade	  läkemedelsersättningen.	  Sådana	  livsmedel	  är	  tex	  glutenfria	  matbröd,	  
müsli	  och	  cookies	  (till	  kaffet).	  Dessa	  är	  ofta	  mer	  än	  dubbelt	  så	  dyra	  som	  
vetemjölsprodukter.	  Merkostnaden	  kan	  här	  beräknas	  till	  ca	  2	  500	  kr/år.	  
	  
Motion	  

A) Verka	  för	  i	  inkomstdeklarationen	  avdragsgill	  merkostnad	  för	  dyrare	  och	  
blodglykoshöjande	  livsmedel	  -‐	  med	  minst	  1	  500	  kr/år.	  

B) 	  	  	  I	  samarbete	  med	  Svenska	  Celiakiförbundet	  verka	  för	  i	  inkomstdeklarationen	  
avdragsgill	  merkostnad	  för	  glutenfria	  livsmedel	  –	  med	  2	  500	  kr/år.	  

	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  36:	  
Maten	  är	  som	  motionären	  påtalar	  en	  viktig	  del	  i	  behandlingen	  vid	  diabetes.	  Enligt	  
Livsmedelsverket	  kan	  hälsosamma	  matvanor	  minska	  risken	  för	  hjärt-‐	  och	  kärlsjukdom,	  
övervikt,	  typ	  2-‐diabetes	  och	  cancer.	  Det	  är	  sjukdomar	  som	  är	  kopplade	  till	  matvanor	  och	  
livsstil.	  Med	  hälsosam	  mat	  avses	  i	  detta	  sammanhang	  mycket	  grönsaker,	  baljväxter,	  frukt	  
och	  bär,	  fullkornsprodukter,	  fisk,	  vegetabiliska	  fetter	  och	  magra	  mjölkprodukter	  samt	  låg	  
konsumtion	  av	  salta	  eller	  söta	  livsmedel	  och	  drycker	  med	  tillsatt	  socker.	  Eftersom	  det	  är	  
en	  angelägen	  fråga	  att	  hela	  befolkningen	  ska	  ha	  en	  god	  hälsa	  och	  livsstil	  är	  ovanstående	  
livsmedel	  en	  rekommendation	  till	  hela	  befolkningen.	  	  
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Fram	  till	  skattereformen	  i	  början	  av	  1990-‐talet	  hade	  personer	  med	  vissa	  kroniska	  
sjukdomar,	  däribland	  diabetes,	  rätt	  att	  göra	  ett	  särskilt	  avdrag	  i	  inkomstdeklarationen	  
p.g.a.	  ”nedsatt	  skatteförmåga”.	  Detta	  hade	  sin	  grund	  i	  att	  sjukdomen	  ansågs	  medföra	  
fördyrade	  levnadsomkostnader.	  Genom	  skattereformen	  ändrades	  synen	  på	  detta	  och	  de	  
eventuella	  merkostnader	  som	  uppstår	  p.g.a.	  sjukdom	  anses	  sedan	  dess	  vara	  en	  privat	  
levnadskostnad	  som	  inte	  är	  avdragsgill.	  Avdrag	  vid	  taxeringen	  för	  s.k.	  ”övriga	  kostnader”	  
medges	  idag	  dessutom	  endast	  till	  den	  del	  de	  överstiger	  5	  000	  kr.	  
	  
Konsumentverket	  har	  tidigare	  gjort	  schabloniserade	  beräkningar	  avseende	  merkostnader	  
för	  olika	  specialkoster,	  däribland	  diabetes.	  Sedan	  ett	  antal	  år	  tillbaka	  görs	  dock	  inte	  sådan	  
beräkning	  för	  diabeteskost,	  utan	  numera	  publiceras	  endast	  beräkningar	  för	  två	  
specialkoster;	  glutenfri	  kost	  och	  mjölkproteinfri	  kost.	  När	  det	  gäller	  diabetes	  anses	  någon	  
merkostnad	  inte	  uppstå	  i	  förhållande	  till	  vad	  vanlig	  bra	  mat	  kostar.	  Däremot	  kan	  t.ex.	  
dubbeldiagnosen	  diabetes	  och	  celiaki	  (glutenintolerans)	  medföra	  behov	  av	  en	  mer	  
komplex	  specialkost	  som	  ger	  upphov	  till	  merkostnader.	  Denna	  merkostnad	  kan	  då	  utgöra	  
en	  del	  i	  Försäkringskassans	  bedömning	  av	  eventuell	  rätt	  till	  handikappersättning.	  Barn	  
upp	  till	  16	  år	  som	  har	  diagnosticerad	  celiaki	  har	  rätt	  till	  ett	  visst	  bassortiment	  genom	  
livsmedelsanvisning.	  I	  vissa	  landsting,	  men	  långt	  ifrån	  alla,	  kan	  personer	  över	  16	  år	  istället	  
ha	  rätt	  till	  en	  viss	  kontantersättning.	  Utvecklingen	  är	  dock	  sådan	  att	  allt	  fler	  landsting	  
avskaffar	  möjligheten	  till	  ersättning.	  
	  
Förbundsstyrelsens	  uppfattning	  är	  att	  det	  för	  vissa	  personer,	  särskilt	  med	  dubbeldiagnos,	  
kan	  vara	  så	  att	  en	  merkostnad	  uppstår	  p.g.a.	  sjukdom.	  För	  de	  allra	  flesta	  personer	  med	  
diabetes	  bedöms	  merkostnaden	  dock	  vara	  marginell.	  I	  situationer	  där	  förekomsten	  av	  
låga	  blodsockervärden	  som	  måste	  åtgärdas	  med	  t.ex.	  druvsocker	  är	  vanligt	  
förekommande,	  kan	  en	  lösning	  vara	  att	  kontakt	  tas	  med	  behandlande	  läkare	  eller	  
diabetessjuksköterska	  för	  utvärdering	  och	  eventuell	  förändring	  av	  pågående	  behandling.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motion	  nr	  36	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  37	  Register	  för	  
forskning	  

Motionär:	  Katrineholm	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Diabetesföreningen	  i	  Katrineholm	  med	  omnejd	  föreslår	  härmed	  att	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  tar	  initiativ	  till	  ett	  medlemsbaserat	  och	  frivilligt	  register	  över	  de	  
medlemmar	  i	  förbundet	  som	  önskar	  vara/bli	  delaktiga	  i	  vetenskapsbaserad	  klinisk	  
forskning	  eller	  lägga	  en	  sådan	  registeraspekt	  till	  lämpligt	  redan	  färdigt	  register	  
(exempelvis	  Nationella	  Diabetes	  Registret.).	  
	  
l	  idag	  gällande	  etiska	  riktlinjer	  försvåras	  patientrekryteringen	  i	  sådan	  utsträckning	  att	  
klinisk	  forskning	  på	  många	  platser	  försvåras	  eller	  omöjliggörs.	  Därför	  vore	  ett	  register	  av	  
denna	  typ	  önskvärt.	  
	  
Registret	  skulle	  ge	  en	  möjlighet	  för	  de	  medlemmar	  som	  önskar	  delta	  i	  studier	  att	  genom	  
sin	  anmälan	  till	  registret	  ställa	  sig	  till	  forskningens	  förfogande.	  Registret	  bör	  givetvis	  vara	  
sökbart	  med	  avseende	  på	  faktorer	  som	  diabetestyp,	  patient-‐	  och	  duration-‐ålder,	  
komplikations-‐	  och	  diabetes-‐status.	  
	  
Forskare	  som	  vänder	  sig	  till	  detta	  register	  skulle	  då	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  kunna	  sättas	  i	  
kontakt	  med	  önskat	  antal	  för	  den	  aktuella	  forskningen	  relevanta	  diabetiker.	  
	  
Registrets	  detaljutformning	  och	  hur	  informationen	  skall	  spridas	  inom	  förbundet	  lämnar	  vi	  
till	  förbundet	  att	  besluta	  i	  samråd	  med	  företrädare	  för	  den	  aktuella	  forskningens	  olika	  
grenar.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  37:	  
Forskning	  är	  otroligt	  viktig	  för	  sjukdomen	  diabetes.	  Den	  kunskap	  vi	  har	  om	  sjukdomen,	  
behandlingen	  och	  att	  leva	  med	  diabetes	  har	  vi	  fått	  via	  forskningen.	  Svårigheterna	  att	  idag	  
få	  tillgång	  till	  personer	  som	  är	  villiga	  att	  delta	  i	  forskning	  har	  uppmärksammats	  av	  
Diabetesförbundet	  i	  en	  rad	  sammanhang,	  såsom	  seminarier	  och	  intervjuer,	  men	  också	  av	  
regeringen	  och	  andra	  aktörer.	  T.ex.	  har	  privata	  företag	  skapat	  register,	  där	  frivilliga	  har	  
möjlighet	  att	  anmäla	  sitt	  intresse	  för	  deltagande	  i	  kliniska	  studier.	  Det	  Nationella	  
Diabetesregistret,	  som	  har	  en	  hög	  täckningsgrad	  och	  är	  världsledande,	  lämpar	  sig	  inte	  för	  
detta	  ändamål,	  då	  det	  är	  ett	  kvalitetsregister.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  har	  
förbundet	  inte	  resurser	  att	  administrera	  och	  ansvara	  för	  ett	  eget	  register	  av	  det	  
föreslagna	  slaget.	  	  
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Regeringen	  beslutade	  i	  januari	  2013	  att	  tillsätta	  en	  särskild	  utredare	  med	  uppdrag	  att	  
utreda	  förutsättningarna	  för	  registerbaserad	  forskning.	  Utredaren	  fick	  i	  uppdrag	  att	  
lämna	  författningsförslag	  och	  andra	  förslag	  i	  syfte	  att	  registeransvariga	  myndigheter	  i	  
större	  utsträckning	  ska	  kunna	  lämna	  ut	  uppgifter	  för	  forskningsändamål	  med	  hänsyn	  
tagen	  till	  skyddet	  för	  den	  enskildes	  integritet	  och	  att	  sambearbetning	  av	  registeruppgifter	  
för	  forskningsändamål	  ska	  underlättas.	  Utredningen	  har	  överlämnat	  betänkandet	  ”Unik	  
kunskap	  genom	  registerforskning	  (SOU	  2014:45)”,	  där	  Diabetesförbundet	  deltar	  i	  
gemensamt	  remissförfarande	  med	  Handikappförbunden.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  
mening	  bör	  Diabetesförbundet	  fortsatt	  bevaka	  och	  utöva	  påverkan	  i	  frågan.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motion	  nr	  37	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  38	  Diabetesfonden	  –	  
förslag	  på	  ändrad	  
organisationsform	  samt	  ansökan	  
till	  Postkodlotteriet	  

Motionär:	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Diabetesfonden	  
Alla	  som	  drabbats	  av	  diabetes	  samt	  dess	  närstående	  hoppas	  och	  vill	  att	  forskning	  ska	  lösa	  
diabetesgåtan	  och	  bidra	  till	  bättre	  livskvalitet	  hos	  de	  drabbade.	  Det	  gör	  insamling	  till	  
diabetesforskning	  till	  ett	  högprioriterat	  område.	  
	  
Svenska	  Diabetesförbundets	  forskningsfond	  grundades	  1958	  och	  kallas	  numera	  för	  
Diabetesfonden.	  Vid	  2005	  års	  riksstämma,	  redovisades	  verksamheten	  i	  
Diabetesförbundets	  årsberättelse.	  Det	  gör	  den	  inte	  längre.	  
	  
I	  Diabetesfondens	  arbetsordning	  som	  dess	  styrelse	  ska	  anta	  efter	  riksstämman	  2015	  står	  
att	  läsa	  att	  stiftelsen	  är	  en	  avkastningsstiftelse	  som	  också	  bedriver	  ”viss	  insamling”.	  
Diabetesfonden	  är	  förvisso	  en	  avkastningsstiftelse	  men	  många	  av	  Diabetesförbundets	  
medlemmar	  tror	  att	  Diabetesfonden	  är	  en	  insamlingsstiftelse,	  som	  exempelvis	  Hjärt-‐
Lungfonden,	  där	  aktiva	  insamlingskampanjer	  bedrivs.	  Ingenting	  tyder	  på	  att	  
Diabetesfonden	  planerar	  fundraising,	  TV-‐kampanjer	  etc	  som	  kan	  höja	  kapitalet	  vars	  
avkastning	  årligen	  delas	  ut	  i	  anslag	  till	  diabetesforskning.	  Diabetesfondens	  ekonomiska	  
årsredovisning	  finns	  inte	  heller	  att	  följa	  på	  förtroendewebben	  och	  det	  är	  omöjligt	  för	  
medlemmar	  och	  förtroendevalda	  att	  bedöma	  hur	  Diabetesfondens	  arbete	  för	  att	  stödja	  
diabetesforskning	  bedrivs	  i	  dag.	  
	  
Tidigare	  hade	  Diabetesförbundet	  och	  Diabetesfonden	  samma	  styrelse.	  Idag	  har	  
Diabetesfonden	  en	  egen	  styrelse	  där	  Diabetesförbundets	  VU	  (verkställande	  utskott)	  är	  
med.	  Övriga	  styrelseledamöter	  i	  Diabetesfonden	  har	  någon	  form	  av	  vetenskaplig	  
kompetens.	  Men	  specialiserad	  kompetens	  rörande	  insamling	  i	  styrelsen	  saknas	  helt.	  Vid	  
jämförelse	  med	  andra	  patientorganisationer,	  som	  har	  en	  forskningsfond,	  kan	  vi	  inte	  se	  att	  
någon	  har	  denna	  typ	  av	  organisationsform	  där	  man	  säger	  sig	  tillhöra	  ett	  förbund	  men	  i	  
själva	  verket	  är	  helt	  fristående.	  Jämför	  hur	  andra	  insamlingsfonder	  och	  organisationer	  
som	  exempelvis	  Reumatikerförbundet,	  Astma	  -‐	  Allergiförbundet,	  Hjärt-‐	  lungfonden,	  
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Cancerfonden	  (Wanja	  Lundby-‐Wedin	  ordförande)	  Barncancerfonden	  med	  flera	  är	  
uppbyggda.	  
	  
Postkodlotteriet	  
För	  att	  få	  vara	  med	  i	  Postkodlotteriet	  som	  förmånstagare	  krävs	  att	  man	  uppfyller	  bland	  
annat	  följande:	  ”Den	  ideella	  organisationen	  ska:	  	  
Vara	  öppen,	  riksomfattande	  och	  verksam	  i	  Sverige.	  Även	  stiftelser	  kan	  bli	  medlemmar.	  
Vara	  medlem	  i	  FRII	  och	  inneha	  ett	  s.k.	  90-‐konto.	  	  
Upprätta	  årsredovisning	  enligt	  god	  redovisningssed	  för	  ideella	  organisationer,	  reviderad	  
av	  godkänd	  revisor.	  	  
Ha	  sunda	  finanser	  och	  ekonomisk	  kontroll.	  	  
Verka	  på	  ett	  trovärdigt	  sätt	  inom	  sitt	  område.	  	  
Ha	  en	  demokratisk	  grundsyn	  och	  verka	  inom	  något	  eller	  några	  av	  följande	  områden:	  
Forskning”	  
Under	  åren	  har	  följande	  medlemsorganisationer	  som	  driver	  insamling	  till	  forskning	  
erhållit	  följande	  medel:	  från	  2009	  -‐	  ca	  31	  000	  000	  -‐	  Reumatikerförbundet	  
från	  2007	  –	  ca	  29	  500	  000	  -‐	  Astma-‐	  Allergiförbundet	  
från	  2007-‐	  ca	  148	  000	  000	  –	  Hjärt-‐	  Lungfonden	  
från	  2008	  –	  ca	  169	  304	  563	  -‐	  Cancerfonden	  	  
från	  2009	  -‐	  ca	  348	  000	  000	  –	  Barncancerfonden	  
Svenska	  Diabetesförbundet	  och/eller	  Diabetesfonden	  0	  kr.	  
	  
Hemställes	  till	  riksstämman	  besluta:	  
att	  Svenska	  Diabetesförbundet	  rekommenderar	  Diabetesfonden	  till	  mer	  öppen	  
redovisning	  av	  resultat,	  verksamhet	  mm,	  som	  kan	  följas	  av	  medlemmar	  och	  
förtroendevalda	  	  
att	  Svenska	  Diabetesförbundet	  verkar	  för	  att	  Diabetesfonden	  ska	  inkludera	  
insamlingskompetens	  i	  styrelsen	  och	  driva	  större	  insamlingskampanjer	  	  
att	  Diabetesförbundets	  styrelse	  i	  samverken	  med	  Diabetesfondens	  styrelse	  verkar	  för	  
omorganisation	  så	  att	  Diabetesförbundet/Diabetesfonden	  kan	  ansöka	  och	  bli	  
förmånstagare	  hos	  Svenska	  Postkodlotteriet	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  38:	  
Det	  finns	  ett	  historiskt	  nära	  samband	  och	  samarbete	  mellan	  Svenska	  Diabetesförbundet	  
och	  Diabetesfonden,	  eller	  Stiftelsen	  Svenska	  Diabetesförbundets	  Forskningsfond	  som	  är	  
stiftelsens	  fullständiga	  namn.	  Diabetesfonden	  är	  dock	  en	  egen	  juridisk	  person	  med	  egen	  
stadga	  och	  egen	  styrelse.	  Stiftelsen	  lyder	  under	  stiftelselagen	  och	  står	  under	  tillsyn	  av	  
länsstyrelsen.	  Varken	  riksstämman	  eller	  förbundsstyrelsen	  har	  någon	  beslutanderätt	  över	  
stiftelsen.	  	  
	  
Redan	  idag	  har	  Diabetesfonden	  en	  öppen	  redovisning.	  Styrelseprotokoll	  publiceras	  
löpande	  på	  förtroendewebben.	  På	  den	  publika	  hemsidan,	  som	  numera	  är	  integrerad	  med	  
Diabetesförbundets	  hemsida,	  finns	  såväl	  årsredovisning	  som	  verksamhetsberättelse	  och	  
viktiga	  policydokument.	  Det	  är	  alltså	  fullt	  möjligt	  för	  envar	  att	  följa	  och	  granska	  
Diabetesfondens	  arbete	  med	  forskning	  och	  insamling.	  Årsredovisningarna	  anmäls	  
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dessutom	  på	  riksstämman.	  Aktuella	  aktiviteter	  kan	  följas	  på	  hemsidan,	  i	  sociala	  medier	  
(Facebook)	  och	  i	  tidningen	  Diabetes.	  	  
	  	   	  
Fram	  till	  2009	  var	  Diabetesfondens	  styrelse	  en	  renodlad	  lekmannastyrelse	  som	  bestod	  av	  
samma	  ledamöter	  som	  förbundsstyrelsen.	  För	  att	  öka	  professionaliteten,	  men	  ändå	  
behålla	  förbundets	  möjlighet	  till	  inflytande,	  beslutade	  fondstyrelsen	  att	  styrelsen	  istället	  
ska	  bestå	  av	  ledamöterna	  i	  förbundets	  verkställande	  utskott	  samt	  tre	  externa	  ledamöter.	  
De	  externa	  ledamöterna	  ska	  representera	  diabetesprofessionen	  och	  näringslivet	  
(ekonomisk	  och	  juridisk	  kompetens).	  Inget	  hindrar	  att	  en	  ledamot	  utses	  som	  har	  särskild	  
kompetens	  inom	  insamlingsområdet,	  antingen	  för	  att	  representera	  förbundet	  eller	  det	  
externa	  perspektivet.	  Detta	  är	  en	  fråga	  som	  bör	  uppmärksammas	  såväl	  i	  riksstämmans	  val	  
av	  ledamöter	  till	  förbundsstyrelsen	  som	  vid	  fondstyrelsens	  val	  av	  externa	  ledamöter.	  
	  
Större	  TV-‐kampanjer	  liknande	  de	  exempel	  som	  nämns	  i	  motionen	  är	  mycket	  
kostnadsdrivande	  i	  förhållande	  till	  Diabetesfondens	  budget	  och	  personalresurser.	  Kraven	  
från	  Svensk	  Insamlingskontroll,	  som	  granskar	  90-‐konton,	  begränsar	  möjligheten	  att	  satsa	  i	  
den	  omfattning	  som	  större	  organisationer	  har.	  Inom	  ramen	  för	  90-‐kontoreglerna	  satsar	  
Diabetesfonden	  på	  att	  ständigt	  öka	  sin	  insamling.	  Fondstyrelsen	  har	  också	  beslutat	  att	  
under	  2015	  inrätta	  en	  tjänst	  som	  marknadsassistent	  med	  insamlingsfokus,	  i	  syfte	  att	  
kunna	  genomföra	  fler	  kampanjer.	  Därutöver	  har	  tjänsten	  som	  ekonomichef	  ändrats	  till	  en	  
tjänst	  som	  marknadschef,	  som	  inkluderar	  marknadsföringskompetens.	  
	  
Diabetesfonden	  uppfyller	  kraven	  för	  att	  bli	  förmånstagare	  i	  Postkodlotteriet	  och	  har	  
under	  flera	  år	  ansökt	  om	  att	  bli	  utsedd.	  I	  konkurrens	  med	  andra	  insamlingsorganisationer	  
har	  Diabetesfondens	  ansökningar	  hittills	  avslagits.	  Diabetesfonden	  har	  ingen	  möjlighet	  att	  
påverka	  de	  kriterier	  eller	  det	  fokusområde	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  ansökan	  och	  beslut	  om	  
att	  bli	  förmånstagare.	  Under	  2014	  var	  Postkodlotteriets	  fokusområde	  hållbar	  utveckling,	  
ett	  ämnesområde	  som	  uteslöt	  Diabetesfonden	  som	  ny	  förmånstagare.	  	  
	  
Diabetesförbundet	  uppfyller	  inte	  Postkodlotteriets	  kriterier,	  t.ex.	  vad	  gäller	  medlemskap	  i	  
FRII	  eller	  innehav	  av	  90-‐konto.	  Vidare	  lämnar	  Postkodlotteriet	  bidrag	  med	  högst	  det	  
belopp	  som	  motsvarar	  organisationens	  egna	  totala	  insamling.	  Diabetesförbundet	  
bedriver	  inte	  något	  eget	  insamlingsarbete.	  Det	  är	  därför	  inte	  aktuellt	  att	  
Diabetesförbundet	  skulle	  ansöka	  om	  att	  bli	  förmånstagare.	  Däremot	  trycker	  
Diabetesfonden	  på	  det	  nära	  sambandet	  och	  samarbetet	  mellan	  organisationerna	  i	  sina	  
ansökningar.	  Något	  behov	  av	  omorganisation	  i	  det	  syfte	  motionären	  eftersträvar	  finns	  
därmed	  inte.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionens	  samtliga	  att-‐satser	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  39	  rörande	  Möjlighet	  
att	  skänka	  mindre	  summor	  till	  
Diabetesfonden	  

Motionär:	  Linköping	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Som	  förening	  kan	  man	  för	  närvarande	  endast	  sätta	  in	  minst	  1.500	  kronor.	  Summor	  under	  
accepteras	  ej.	  Besked	  om	  manuell	  insättning	  är	  inte	  bra	  då	  hela	  vitsen	  med	  
automatiserade	  beloppsinsättning,	  försvinner.	  Gör	  om	  och	  det	  kommer	  in	  mer	  belopp	  än	  
tidigare.	  
	  
Föreslår	  att	  Riksstämman	  beslutar;	  
•	  Att:	  Inte	  ha	  några	  begränsande	  beloppsnivåer	  för	  insättningar	  till	  forskning	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  39:	  
Som	  framgår	  av	  förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  38	  har	  riksstämman	  inte	  
beslutanderätten	  över	  Diabetesfondens	  verksamhet.	  Förbundsstyrelsen	  kan	  dock	  
informera	  om	  att	  motionärens	  yrkande	  i	  princip	  redan	  är	  tillgodosett.	  I	  samband	  med	  att	  
Diabetesfondens	  hemsida	  integrerades	  i	  Diabetesförbundets	  hemsida	  i	  november	  2014	  
lanserades	  också	  den	  nya	  gåvosidan	  (www.diabetesgavan.se).	  Lägsta	  gåvobelopp	  för	  alla	  
typer	  av	  gåvor	  via	  webben	  ändrades	  då	  till	  100	  kr.	  Anledningen	  till	  att	  denna	  gräns	  finns	  
kvar	  är	  att	  de	  administrativa	  kostnaderna	  ska	  täckas.	  	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionen	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  40	  Stadgeändring:	  
Kalenderår	  i	  stället	  för	  rullande	  
medlemskap	  samt	  
autogirobetalningar	  

Motionär:	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Kalenderår	  
Det	  finns	  många	  fördelar	  med	  betalning	  av	  medlemsavgift	  per	  kalenderår.	  Därför	  har	  
också	  de	  flesta	  intresseföreningar	  och	  förbund	  med	  liknande	  verksamhet	  som	  
Diabetesförbundet	  i	  dag	  kalenderår,	  vilket	  innebär	  att	  avi	  om	  medlemskap	  skickas	  ut	  vid	  
ett	  och	  samma	  tillfälle.	  Detta	  underlättar	  statistik,	  ersättning	  till	  lokalföreningar	  etc.	  Det	  
underlättar	  också	  vid	  diverse	  medlemsvärvningskampanjer.	  
	  
Autogiro	  
I	  flertalet	  organisationer	  används	  idag	  autogiro	  för	  betalning	  av	  medlemsavgift	  och	  
prenumeration.	  För	  medlem	  i	  förbundet	  skulle	  det	  innebära	  att	  medlemsavgiften	  på	  ett	  
år	  delades	  upp	  till	  ungefär	  30	  kr	  i	  månaden	  om	  medlemsavgiften	  är	  350	  kr.	  I	  flera	  andra	  
förbund	  ges	  i	  kampanjer	  möjlighet	  att	  betala	  50	  kr	  i	  månaden	  eller	  mer.	  Medlemmen	  
stödjer	  på	  så	  sätt	  förbundet	  under	  året.	  
Exempel:	  50	  kr	  x	  12	  månader=600	  kr,	  dvs.	  det	  blir	  ett	  överskott	  till	  förbundet	  på	  250	  kr	  
per	  år.	  
100	  kr	  x	  12	  månader	  blir	  1200	  kr,	  dvs.	  överskott	  till	  förbundet	  på	  850	  kr	  per	  år	  när	  
medlemsavgiften	  är	  350	  kr.	  (det	  finns	  dock	  en	  viss	  kostnad	  för	  autogirohantering	  men	  
intäkterna	  täcker	  detta	  med	  god	  marginal).	  
	  
Dessvärre	  finns	  restriktioner	  i	  nuvarande	  stadgar	  för	  Diabetesförbundet	  att	  få	  möjlighet	  
till	  dessa	  extra	  intäkter.	  
	  
Hemställes	  till	  rikstämman	  besluta:	  
a)	  att	  återgå	  till	  kalenderår	  
b)	  att	  det	  ska	  vara	  möjligt	  att	  betala	  medlemsavgiften	  via	  autogiro	  och	  på	  så	  sätt	  
samtidigt	  stödja	  Diabetesförbundets	  verksamhet.	  
c)	  att	  möjliggöra	  detta	  genom	  följande	  stadgeändring:	  	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	   126/159	  
	  

	  

”§	  4	  i	  stadgarna	  –	  stycke	  3	  och	  4	  	  
Medlemskapet	  gäller	  under	  en	  period	  om	  12	  månader	  ett	  år	  från	  inträdet	  i	  förbundet.	  
Medlemskapet	  förloras	  om	  medlemmen	  inte	  betalat	  förnyad	  medlemsavgift	  inom	  två	  
månader	  från	  sista	  betalningsdag.	  Den	  som	  har	  ett	  förtroendeuppdrag	  i	  organisationen	  
anses	  ha	  lämnat	  sitt	  uppdrag	  om	  medlemskapet	  upphör.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  får	  besluta	  att	  medlemsavgiften	  kan	  delas	  upp	  genom	  att	  medlemmen	  
tecknar	  avtal	  om	  autogiro	  med	  ett	  visst	  betalningsintervall.	  Förbundsstyrelsen	  får	  då	  
besluta	  dels	  att	  förbundets	  administrativa	  kostnader	  för	  hanteringen	  kan	  tas	  ut	  som	  en	  
extra	  avgift,	  dels	  om	  de	  övriga	  föreskrifter	  som	  behövs”.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  40:	  
Fram	  till	  och	  med	  den	  1	  oktober	  2012	  hade	  Svenska	  Diabetesförbundet	  medlemskap	  per	  
kalenderår.	  Det	  innebar	  att	  oavsett	  om	  man	  ansökte	  om	  medlemskap	  i	  januari	  eller	  
september	  månad	  betalade	  medlemmen	  samma	  medlemsavgift	  för	  kalenderåret.	  Det	  
ledde	  i	  sin	  tur	  till	  att	  det	  fanns	  olika	  rutiner	  bland	  lokalföreningarna	  kring	  hur	  en	  medlem	  
hanterades	  som	  ansökte	  om	  medlemskap	  sent	  på	  året.	  Vissa	  föreningar	  tog	  ut	  full	  avgift,	  
andra	  tog	  ut	  en	  mindre	  del	  av	  avgiften	  och	  vissa	  tog	  inte	  ut	  någon	  avgift	  alls.	  Ibland	  
registrerades	  medlemmen	  i	  medlemsregistret	  först	  efter	  nyåret,	  vilket	  fick	  till	  följd	  att	  
medlemmen	  inte	  fick	  tidningen	  Diabetes	  från	  början	  men	  inte	  heller	  ingick	  i	  förbundets	  
underlag	  för	  fakturering	  av	  uppburna	  avgifter	  eller	  i	  ansökan	  om	  statsbidrag.	  
	  
Det	  sagda	  skapade	  en	  osäkerhet	  och	  irritation	  bland	  både	  tilltänkta	  medlemmar	  och	  
föreningar	  i	  hur	  medlemsansökningar	  sent	  på	  året	  skulle	  hanteras.	  Det	  skapade	  även	  
frågetecken	  från	  revisorerna	  om	  vilka	  medlemmar	  som	  var	  betalda	  och	  hur	  de	  
redovisades	  vid	  statsbidragsansökan.	  
	  
Med	  dagens	  rutin,	  där	  man	  blir	  medlem	  ett	  år	  från	  dagen	  för	  ansökan	  (dvs.	  registrering),	  
finns	  en	  enhetlig	  rutin	  som	  gäller	  alla	  föreningar	  och	  den	  enskilde	  medlemmen	  aviseras	  
alltid	  den	  avgift	  som	  lokalföreningen	  har	  bestämt	  på	  sitt	  årsmöte	  och	  därefter	  meddelat	  
förbundskansliet.	  Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  ett	  rullande	  medlemskap	  även	  
fortsättningsvis	  bör	  tillämpas.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  har	  redan	  idag	  stöd	  av	  nuvarande	  stadga	  (§	  4)	  för	  att	  införa	  
möjligheten	  att	  betala	  medlemsavgiften	  via	  autogiro.	  Styrelsen	  kan	  inte	  se	  att	  stadgan	  
förhindrar	  möjligheten	  för	  en	  medlem	  att	  betala	  ett	  frivilligt	  extra	  belopp	  vid	  varje	  
betalningstillfälle	  som	  stöd	  till	  Diabetesförbundets	  verksamhet	  eller,	  för	  den	  delen,	  
Diabetesfondens	  insamlingsverksamhet.	  Av	  olika	  anledningar	  har	  det	  inte	  varit	  möjligt	  att	  
lansera	  möjligheten	  att	  betala	  genom	  autogiro	  under	  den	  gångna	  mandatperioden,	  men	  
förbundsstyrelsen	  avser	  att	  påbörja	  ett	  arbete	  i	  denna	  riktning.	  	  
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Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   avslå	  motionens	  första	  och	  tredje	  att-‐satser,	  och	  
	  
att	   anse	  motionens	  andra	  att-‐sats	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  41-‐45	  rörande	  
adressuppdateringar	  

Motion	  nr	  41	  och	  43	  Införande	  av	  automatisk	  adressuppdatering	  i	  
medlemsregistret	  
Motionärer:	   Luleå	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  41),	  Bodens	  DF	  (motion	  nr	  43)	  
	  
	   	   	  
Motionerna	  
Bakgrund	  
Föreningen	  har	  problem	  med	  att	  vi	  inte	  får	  rätt	  på	  att	  medlemmar	  flyttar	  eller	  avlider.	  
Alltför	  ofta	  får	  föreningen	  telefonsamtal	  från	  anhöriga	  som	  undrar	  hur	  det	  kan	  komma	  
sig	  att	  den	  avlidne	  fortfarande	  får	  post	  från	  föreningen.	  
	  
Diabetesförbundets	  medlemsregister	  innehåller	  numera	  personnummer	  med	  alla	  12	  
siffrorna.	  Personnumret	  var	  en	  viktig	  del	  i	  införandet	  av	  nya	  medlemsregistret,	  inte	  bara	  
för	  att	  erhålla	  statsbidrag,	  utan	  också	  för	  att	  kunna	  uppdatera	  registret	  automatiskt.	  
	  
Yrkande	  
Diabetesföreningen	  i	  Luleå/Bodens	  Diabetesförening	  yrkar	  
Att	  Diabetesförbundets	  styrelse	  ges	  i	  uppdrag	  att	  införa	  automatisk	  adressuppdatering.	  
	  

Motion	  nr	  42	  Införande	  av	  automatisk	  adressuppdatering	  i	  
medlemsregistret	  
Motionär:	  Piteå	  DF	  
	  
	   	   	  
Motionen	  
Bakgrund	  
Många	  föreningar	  ute	  i	  landet	  har	  problem	  med	  att	  få	  reda	  på	  när	  våra	  medlemmar	  
flyttar	  eller	  avlider.	  Eftersom	  vi	  inte	  har	  de	  nya	  adresserna,	  kan	  det	  innebära	  förlust	  av	  
dessa	  medlemmar.	  Vi	  blir	  även	  kontaktade	  av	  anhöriga	  till	  avlidna	  medlemmar,	  som	  ej	  
vill	  ha	  post	  till	  avlidna.	  När	  man	  presenterade	  det	  nya	  medlemsprogrammet	  före	  
riksstämman	  2012,	  var	  ett	  av	  skälen	  till	  att	  man	  skulle	  byta	  program,	  var	  att	  samköra	  
medlemsregistret	  med	  ett	  centralt	  register,	  så	  att	  de	  nya	  adresserna	  ändrades	  
automatiskt	  och	  avlidna	  medlemmar	  togs	  bort	  ur	  medlemsregistret.	  
	  
Piteå	  Diabetesförening	  yrkar	  
• Att	  Diabetesförbundets	  styrelse	  ges	  i	  uppdrag	  att	  snarast	  införa	  automatisk	  
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uppdatering	  av	  adresser	  i	  medlemsregistret.	  
	  

Motion	  nr	  44-‐45	  Anslutning	  till	  SPAR	  för	  automatisk	  uppdatering	  av	  
medlemsregistret	  
Motionärer:	   Norrköping	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  44),	  Finspång	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  45)	  
	   	  
	   	  
Motionerna	  
Vi	  upplever	  att	  vi	  har	  problem	  med	  att	  få	  en	  snabb	  uppdatering	  i	  vårt	  medlemsregister	  
när	  våra	  medlemmar	  flyttar	  eller	  avlider.	  Eftersom	  vi	  inte	  har	  tillgång	  till	  de	  nya	  
adresserna,	  kan	  det	  innebära	  många	  ”onödiga”	  utskick	  som	  innebär	  kostnader	  för	  
föreningen.	  Vi	  blir	  ofta	  kontaktade	  av	  anhöriga	  till	  medlemmar	  som	  avlidit	  och	  som	  fått	  
post	  avsedd	  till	  den	  avlidne.	  När	  man	  presenterade	  det	  nya	  medlemsregistret	  vid	  
riksstämman	  2012,	  var	  ett	  av	  huvudskälen	  till	  att	  man	  skulle	  byta	  register,	  var	  att	  få	  
möjlighet	  att	  samköra	  medlemsregistret	  mot	  ett	  centralt	  register,	  så	  att	  
adressuppdatering	  sker	  snabbare	  och	  att	  avlidna	  medlemmar	  tas	  snabbare	  bort	  ur	  
medlemsregistret.	  Vi	  upplever	  att	  så	  inte	  har	  skett	  på	  ett	  fungerande	  sätt,	  
	  
Därför	  föreslår	  jag/vi	  att	  riksstämman	  2015	  beslutar	  
-‐ Att	  ge	  förbundsstyrelse	  uppdraget	  att	  se	  över	  möjligheterna	  för	  anslutning	  till	  Spar	  

eller	  liknande	  register.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  41-‐45:	  
Att	  ha	  ett	  väl	  uppdaterat	  medlemsregister	  är	  något	  som	  förbundsstyrelsen	  eftersträvar	  
och	  anser	  mycket	  viktigt.	  Under	  den	  gångna	  mandatperioden	  har	  medlemsregistret	  
personnummersatts	  och	  för	  nya	  medlemmar	  är	  registrering	  av	  personnummer	  
obligatorisk.	  Detta	  ger	  bra	  förutsättningar	  för	  att	  kunna	  arbeta	  effektivt	  med	  
adressuppdateringar	  från	  tredje	  part	  (som	  t.ex.	  SPAR	  eller	  andra	  leverantörer).	  	  
	  
Under	  hösten	  2014	  påbörjades	  ett	  utvecklingsarbete	  som	  möjliggör	  uppdatering	  av	  
medlemsregistret	  mot	  leverantörer	  som	  tillhandahåller	  tjänster	  som	  adressuppdateringar	  
med	  början	  under	  första	  delen	  av	  2015.	  Motionärernas	  yrkanden	  är	  därmed	  
tillgodosedda.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionerna	  41-‐44	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  46	  rörande	  
Medlemsregister:	  
Förenkling/förtydligande	  

Motionär:	  Linköping	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Vi	  upplever	  att	  det	  finns	  en	  hel	  del	  funktioner	  som	  saknas	  för	  att	  göra	  medlemsregistret	  
till	  ett	  användbart	  verktyg	  för	  den	  lokala	  föreningen.	  Då	  dessa	  föreningar	  är	  sällan	  
bemannad	  med	  en	  databas	  erfaren	  medlem,	  borde	  krav	  kunna	  ställas	  på	  registrets	  
funktionalitet	  samt	  språkbruk	  i	  förklarande	  text	  och	  instruktioner.	  
	  
Föreslår	  att	  Riksstämman	  beslutar;	  
•	  Att	  ge	  förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  tillsätta	  en	  arbetsgrupp	  av	  personer	  plockat	  från	  
medlemsledet	  med	  målet	  att	  beskriva	  önskad	  krav/förbättringar	  på	  registret	  i	  syftet	  att	  
öka	  lokalföreningarnas	  möjlighet	  att	  konkurrera	  på	  den	  allt	  mer	  begränsade	  upptagande	  
av	  nya	  medlemmar	  och	  dess	  medlemsvård.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  46:	  
Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  det	  är	  bra	  att	  det	  kommer	  in	  synpunkter	  om	  sådant	  som	  kan	  
förbättras	  i	  medlemsregistret.	  Redan	  idag	  kan	  man	  som	  lokal	  användare	  kontakta	  kansliet	  
och	  ge	  synpunkter	  på	  hur	  medlemsregistret	  fungerar	  samt	  framföra	  önskemål	  om	  
förbättringar.	  	  
	  
Sedan	  centraliseringen	  av	  medlemsregistret	  har	  förbundsstyrelsen	  löpande	  gett	  
förbundskansliet	  i	  uppdrag	  att,	  inom	  ramen	  för	  budget	  och	  efter	  prioritering,	  arbeta	  med	  
förbättringar	  av	  systemet.	  Flera	  utvecklingssatsningar	  har	  genomförts	  som	  
kvalitetsmässigt	  säkrat	  leveranser	  från	  systemet	  till	  medlemmar	  och	  föreningar	  samt	  i	  
samband	  med	  granskning.	  Då	  utveckling	  är	  kostnadsdrivande	  har	  satsningarna	  bedömts	  
utifrån	  behovsprioriteringar,	  både	  i	  relation	  till	  utveckling	  av	  medlemsregistret	  i	  sig	  och	  i	  
relation	  till	  andra	  utvecklingssatsningar	  som	  förbundet	  gör.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  är	  positiv	  till	  att	  ge	  lokala	  användare	  både	  större	  insyn	  i	  hur	  
medlemsregistret	  fungerar	  och	  möjlighet	  att	  ge	  kansliet	  återkoppling	  om	  funktionalitet	  
och	  förbättringsmöjligheter.	  För	  att	  uppnå	  långsiktig	  verksamhetsnytta	  föreslår	  styrelsen	  
att	  detta	  ska	  ske	  genom	  tillsättandet	  av	  en	  referensgrupp	  bestående	  av	  kanslipersonal	  
och	  lokala	  användare	  som	  tillsammans	  ser	  över	  och	  löpande	  förbättrar	  medlemsregistret.	  
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Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  motionen	  på	  så	  sätt	  att	  förbundsstyrelsen	  ges	  i	  uppdrag	  att	  tillsätta	  en	  

referensgrupp	  bestående	  av	  lokala	  användare	  av	  medlemsregistret	  och	  
kanslipersonal	  i	  syfte	  att	  se	  över	  och	  föreslå	  förbättringar	  i	  registrets	  
funktionalitet	  för	  fortsatt	  beredning	  samt	  se	  över	  behovet	  av	  information	  
rörande	  registret,	  och	  

	  
att	   ge	  förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  se	  över	  möjligheten	  att	  erbjuda	  utbildning	  

rörande	  medlemsregistret	  till	  föreningarna.	  
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Motion	  nr	  47	  Rätt	  uppgifter	  i	  
medlemsregistret	  

Motionär:	   Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Vid	  regionkonferenser	  under	  hösten	  2014	  har	  förbundsstyrelsen	  tryckt	  på	  vikten	  av	  
ordning	  och	  reda.	  Med	  anledning	  av	  det	  skriver	  Hufvudstadens	  diabetesförening	  m.o.	  
denna	  motion.	  Då	  vi	  anser	  att	  det	  saknas	  gällande	  fungerande	  medlemsregister.	  
	  
Vid	  2009	  års	  riksstämma	  beslutades	  att	  uppdra	  åt	  förbundsstyrelsen	  att	  bilda	  en	  ny	  
förening	  i	  Stockholm	  i	  och	  med	  beslutet	  om	  uteslutning	  av	  SSDF.	  Förbundsstyrelsen	  skulle	  
därmed	  lägga	  resurser	  på	  att	  bilda	  och	  stötta	  den	  nya	  föreningen.	  Hösten	  2009	  utsågs	  en	  
interimsstyrelse	  och	  föreningen	  bildades	  då.	  
	  
Sedan	  Hufvudstadens	  diabetesförening	  med	  omnejd	  (HDF)	  bildades	  har	  kansliet	  hanterat	  
medlemsärendena	  och	  HDF	  utsågs	  att	  vara	  ”pilotprojekt”	  för	  det	  nya	  medlemsregistret	  
med	  central	  hantering.	  Medlemmar	  som	  tidigare	  varit	  anslutna	  till	  Diabetesförbundet	  
genom	  sitt	  medlemskap	  i	  SSDF,	  fick	  2009	  förfrågan	  om	  de	  önskade	  ansluta	  sig	  till	  den	  
nystartade	  föreningen.	  Och	  andra	  medlemmar	  som	  valde	  att	  tillhöra	  HDF	  fick	  då	  
inträdesdatum	  i	  organisationen	  det	  datum	  som	  föreningen	  bildades.	  Inte	  det	  
inträdesdatumet	  som	  personen	  faktiskt	  blev	  medlem	  i	  organisationen.	  
	  
Att	  till	  medlemmar	  i	  HDF	  kunna	  dela	  ut	  förtjänsttäcken	  blir	  i	  och	  med	  detta	  inte	  möjligt.	  
Då	  man	  har	  ett	  inträdesdatum	  som	  inte	  är	  rätt.	  En	  medlem	  som	  byter	  förening	  ska	  få	  med	  
sig	  sitt	  inträdesdatum	  i	  organisationen	  över	  till	  den	  nya	  föreningen.	  Inträdesdatumet	  
hänger	  inte	  ihop	  med	  föreningen	  utan	  med	  personen	  inträde	  i	  förbundet	  
	  
Vid	  2012	  års	  riksstämma	  beslutades	  att	  ha	  centralt	  hanterat	  medlemsregister.	  Där	  
förbundet	  centralt	  sköter	  avisering	  av	  medlemsavgiften.	  I	  samband	  med	  att	  en	  förening	  
gör	  utskick	  till	  medlemmarna	  i	  föreningen	  kommer	  det	  i	  dagsläget	  mycket	  post	  i	  retur	  då	  
det	  är	  felaktiga	  adressuppgifter.	  
	  
Hemställes	  till	  riksstämman	  besluta:	  
Att	  förbundsstyrelsen	  ska	  titta	  igenom	  kravspecifikationen	  för	  medlemsregistret	  så	  att	  
systemet	  svarar	  till	  hela	  organisationens	  behov	  och	  om	  nuvarande	  medlemsregister	  inte	  
lever	  upp	  till	  behoven	  omgående	  se	  till	  att	  dessa	  tillgodoses.	  
Att	  bilda	  en	  grupp	  med	  förtroendevalda/medlemmar	  från	  föreningar	  och	  regioner	  som	  
referensgrupp	  för	  att	  utveckla	  medlemsregistret	  
Att	  utreda	  så	  att	  uppgifterna	  i	  medlemsregistret	  överstämmer	  med	  verkligheten	  
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Att	  uppdra	  åt	  förbundsstyrelsen	  att	  skaffa	  en	  bättre	  rutin	  för	  hantering	  och	  uppdatering	  
av	  adressuppgifter	  och	  e-‐post	  i	  medlemsregistret	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  47:	  
Vid	  2009	  års	  riksstämma	  uteslöts	  Storstockholms	  Diabetesförening	  (SSDF)	  ur	  Svenska	  
Diabetesförbundet.	  	  Med	  dåvarande	  stadga	  ”ägde”	  den	  aktuella	  lokalföreningen	  sina	  
respektive	  medlemmar,	  vilket	  fick	  till	  följd	  att	  medlemskapet	  i	  förbundet	  upphörde.	  För	  
fortsatt	  medlemskap	  krävdes	  en	  aktiv	  handling	  av	  varje	  medlem	  i	  SSDF,	  innebärande	  
ansökan	  om	  medlemskap	  i	  annan	  ansluten	  förening.	  Medlemmarna	  i	  SSDF	  informerades	  
om	  denna	  möjlighet.	  
	  
Som	  motionären	  mycket	  riktigt	  påpekar	  verkade	  förbundsstyrelsen,	  på	  riksstämmans	  
uppdrag,	  för	  att	  en	  ny	  lokalförening	  skulle	  bildas	  i	  Stockholm.	  Under	  hösten	  2009	  bildades	  
också	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  (HDF).	  De	  som	  registrerats	  som	  medlemmar	  i	  HDF	  har,	  även	  
om	  de	  varit	  medlemmar	  i	  förbundet	  före	  riksstämman	  2009,	  registrerats	  med	  ett	  nytt	  
inträdesdatum.	  Några	  andra	  riktlinjer	  har	  inte	  lämnats	  till	  förbundskansliet,	  varken	  av	  
riksstämman	  eller	  styrelsen.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  bedömning	  saknar	  denna	  fråga	  
dock	  betydelse	  för	  om	  förtroendevalda	  i	  HDF	  kan	  beviljas	  förtjänstsymbol.	  Kan	  det	  göras	  
sannolikt	  att	  en	  person	  varit	  medlem,	  haft	  förtroendeuppdrag	  och	  gjort	  förtjänstfulla	  
insatser	  under	  de	  tidsrymder	  som	  krävs,	  är	  gällande	  kriterier	  för	  förtjänstsymbol	  
uppfyllda.	  
	  
Rutinerna	  för	  hur	  organisationen	  hanterat	  medlemsuppgifter	  har	  under	  åren	  varierat.	  Vid	  
riksstämman	  2012	  togs	  beslut	  om	  att	  förändra	  till	  centralt	  medlemskap.	  Då	  förändrades	  
även	  rutinerna	  för	  uppdatering	  och	  hantering	  av	  medlemsuppgifter.	  Sedan	  mitten	  av	  
1990-‐talet	  har	  uppgiften	  om	  inträdesdatum	  varit	  obligatorisk	  vid	  registrering	  vid	  nytt	  
medlemskap.	  Medlemmar	  som	  tidigare	  registrerats	  i	  förbundets	  medlemsregister	  har	  inte	  
alltid	  haft	  uppgift	  om	  inträdesdatum	  och	  även	  andra	  personuppgifter	  kan	  saknas.	  
	  
Enligt	  §	  6	  i	  stadgan	  beslutar	  förbundsstyrelsen	  vilka	  uppgifter	  rörande	  medlemmarna,	  
inklusive	  personnummer,	  som	  ska	  registreras	  i	  medlemsregistret.	  Det	  ska	  vara	  fråga	  om	  
uppgifter	  som	  är	  nödvändiga	  för	  underlaget	  för	  statsbidragsansökan,	  distribution	  av	  
tidningen	  Diabetes	  samt	  administrationen	  av	  familjemedlemskap	  och	  medlemsförmåner.	  
Styrelsen	  har	  mot	  denna	  bakgrund	  beslutat	  att	  obligatoriska	  uppgifter	  är	  personnummer,	  
namn,	  adress	  och	  typ	  av	  medlemskap	  (medlemskategori).	  Som	  en	  följd	  av	  detta	  har	  
förbundskansliet	  upphandlat	  tjänster	  för	  personnummersättning	  av	  gamla	  medlemmar,	  
medan	  nya	  medlemmar	  måste	  uppge	  personnummer	  för	  att	  kunna	  registreras.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  och	  förbundskansliet	  tar	  löpande	  emot	  synpunkter	  och	  önskemål	  
rörande	  medlemsregistret.	  Ambitionen	  är	  att	  dessa	  så	  långt	  det	  är	  möjligt	  ska	  tillgodoses,	  
samtidigt	  som	  det	  är	  viktigt	  att	  väga	  nyttan	  mot	  utvecklingskostnaden	  och	  beslutad	  
budget.	  Föreningarnas	  behov	  av	  uppgifter	  är	  också	  olika,	  bl.a.	  beroende	  på	  att	  
bidragssystem	  är	  olika	  utformade.	  Inom	  ramen	  för	  det	  pågående	  utvecklingsarbetet	  
kommer	  förbundskansliet	  under	  första	  delen	  av	  2015	  att	  börja	  med	  löpande	  
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uppdateringar	  av	  adress	  och	  andra	  personuppgifter	  via	  tredje	  part,	  t.ex.	  SPAR.	  I	  den	  
framtida	  utvecklingsplanen	  finns	  också	  ett	  projekt	  för	  att	  möjliggöra	  inloggning	  via	  
hemsidan,	  där	  medlemmen	  kan	  uppdatera	  sina	  egna	  uppgifter.	  Därigenom	  skapas	  också	  
bättre	  förutsättningar	  för	  registrering	  av	  aktuella	  e-‐postadresser.	  
	  
I	  motionens	  andra	  att-‐sats	  föreslås	  att	  en	  referensgrupp	  ska	  tillsättas.	  Förbundsstyrelsen	  
hänvisar	  i	  denna	  del	  till	  sitt	  yttrande	  över	  motion	  nr	  46.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionens	  samtliga	  att-‐satser	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  48	  Öka	  medlems-‐
antalet	  med	  samarbete	  mellan	  
handikapporganisationernas	  
medlemsavgifter	  

Motionärer:	  Bollnäs-‐Ovanåkers	  DF,	  Falun-‐Borlänge	  DF,	  Gävle	  DF,	  Södra	  Ångermanlands	  
DF,	  Sollefteå	  DF,	  Söderhamns	  DF,	  Härjedalens	  DF,	  Västerbergslagens	  DF,	  Ljusdals	  DF,	  
Örnsköldsviks	  DF,	  Medelpads	  DF,	  Sandvikens	  DF,	  Södra	  Dalarnas	  DF	  

	  
	  
Motionen	  
Det	   är	   många	   av	   våra	   medlemmar	   och	   blivande	   medlemmar	   som	   har	   flera	   olika	  
sjukdomar.	  Det	   gör	   att	   deras	   kostnader	   för	   att	   vara	  med	   i	   de	   olika	   föreningarna	   de	   vill	  
stödja	  p.g.a.	  sina	  sjukdomar	  blir	  mycket	  höga.	  Vi	  har	  också	  många	  äldre	  med	  låg	  pension	  
och	  det	  finns	  en	  smärtgräns	  hur	  mycket	  och	  vilka	  man	  skall	  stödja.	  
	  
Vi	  vet	  också	  att	  många	  inte	  väljer	  att	  ingå	  medlemskap	  av	  just	  den	  anledningen.	  Det	  finns	  
också	  en	  stor	  potential	  av	  äldre	  som	  vi	  ännu	  inte	  erhållit	  som	  medlemmar.	  Det	  vore	  på	  sin	  
plats	   att	   hitta	   någon	   form	   av	   gemensamt	   medlemskap	   bland	   medlemmar	   i	   andra	  
handikapporganisationer	   som	   har	   en	   nära	   koppling	   till	   diabetes,	   t.ex.	   hjärt-‐lungsjuka,	  
njursjuka	  o.s.v.	  
	  
Det	  kan	  också	  skapa	  möjligheter	  att	  man	  minskar	  kostnader	  kring	  medlemshanteringen	  i	  
de	   olika	   förbunden.	   Detta	   om	   man	   på	   sikt	   kan	   utveckla	   ett	   samarbete	   i	  
medlemshanteringen.	  
	  
Vi	  föreslår	  därför	  att	  riksstämman	  beslutar	  
att	  	   ge	   den	   nya	   förbundsstyrelsen	   i	   uppdrag	   att	   öka	   medlemsantalet	   med	   hjälp	   av	  

samarbete	   med	   andra	   handikapporganisationer	   kring	   medlemsavgifterna	   och	  
dess	  hantering.	  

att	  	   hitta	  en	  modell	  som	  stimulerar	  samtliga	  organisationer	  att	  öka	  medlemsantalet.	  
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Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  48:	  
Handikappförbundens	  (HSO)	  styrelse	  har	  beslutat	  att	  utreda	  frågan	  om	  subventionering	  
av	  medlemsavgifter.	  Frågan	  har	  initierats	  av	  Reumatikerförbundet	  och	  handlar	  om	  
möjligheten	  för	  en	  enskild	  person	  som	  är	  medlem	  i	  mer	  än	  ett	  förbund	  att	  då	  ha	  en	  lägre	  
medlemsavgift.	  Förbundsstyrelsen	  följer	  denna	  utredning.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  bedömer	  att	  det	  skulle	  krävas	  en	  rad	  olika	  åtgärder	  i	  medlemsregister	  
och	  av	  administrativ	  karaktär,	  om	  utredningen	  kommer	  fram	  till	  ett	  förslag	  om	  
samordnad	  avgift	  som	  Diabetesförbundet	  väljer	  att	  anslutna	  sig	  till.	  I	  förlängningen	  kan	  
detta	  medföra	  ökade	  kostnader	  för	  anpassningar	  i	  t.ex.	  medlemssystem.	  Eventuellt	  skulle	  
en	  lägre	  medlemsavgift	  i	  Diabetesförbundet	  för	  vissa	  kategorier	  vara	  en	  bättre	  väg	  för	  att	  
kunna	  attrahera/behålla	  fler	  medlemmar.	  Enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  bör	  en	  
förutsättning	  för	  detta	  vara	  att	  medlemsavgiften	  storlek	  är	  den	  samma,	  oavsett	  vilken	  
lokalförening	  medlemmen	  tillhör.	  Som	  framgår	  av	  förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  13	  har	  
denna	  fråga	  diskuterats,	  men	  något	  förslag	  läggs	  inte	  nu.	  En	  fortsatt	  diskussion	  i	  frågan	  är	  
dock	  angelägen.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionen	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  49-‐52	  Rörande	  
medlemskort	  

Motion	  nr	  49	  Införande	  av	  medlemskort	  
Motionär:	  Luleå	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Bakgrund	  
De	  flesta	  föreningar	  har	  medlemskort	  till	  sina	  medlemmar.	  En	  modell	  är	  att	  i	  samband	  
med	  inbetalningskort	  finns	  ett	  medlemskort	  som	  kan	  tryckas	  loss	  och	  gäller	  ett	  år.	  En	  
annan	  modell	  är	  plastkort	  som	  sänds	  med	  inbetalningskort.	  En	  tredje	  modell	  är	  plastkort	  
och	  med	  inbetalningskortet	  följer	  ett	  årsmärke	  med	  som	  sätts	  på	  plastkortet.	  
	  
Med	  ett	  medlemskort	  så	  kan	  förbund	  och	  föreningar	  förhandla	  med	  leverantörer	  av	  
tjänster	  och	  varor	  om	  rabatt	  för	  våra	  medlemmar.	  Våra	  medlemmar	  kan	  styrka	  sitt	  
medlemskap.	  
	  
Yrkande	  
Diabetesföreningen	  i	  Luleå	  yrkar	  
Att	  Diabetesförbundets	  styrelse	  ges	  i	  uppdrag	  att	  införa	  ett	  medlemskort	  senast	  2016-‐
01-‐01.	  
	  

Motion	  nr	  50	  och	  51	  Införande	  av	  medlemskort	  
Motionärer:	  Bodens	  DF	  (motion	  nr	  50),	  Piteå	  DF	  (motion	  nr	  51)	  
	   	   	  
	  
Motionerna	  
Bakgrund	  
De	  flesta	  föreningar	  har	  medlemskort	  till	  sina	  medlemmar.	  En	  modell	  är	  att	  i	  samband	  
med	  inbetalningskort	  finns	  ett	  medlemskort	  som	  kan	  tryckas	  loss	  och	  gäller	  ett	  år.	  En	  
annan	  modell	  är	  plastkort	  som	  sänds	  med	  inbetalningskort.	  En	  tredje	  modell	  är	  plastkort	  
och	  med	  inbetalningskortet	  följer	  ett	  årsmärke	  med	  som	  sätts	  på	  plastkortet.	  För	  Svenska	  
Diabetesförbundet	  är	  det	  nu	  hög	  tid	  att	  införa	  medlemskort.	  Detta	  borde	  ha	  varit	  infört!	  
Med	  ett	  medlemskort	  så	  kan	  förbund	  och	  föreningar	  förhandla	  med	  leverantörer	  av	  
tjänster	  och	  varor	  om	  rabatt	  för	  våra	  medlemmar.	  Våra	  medlemmar	  kan	  styrka	  sitt	  
medlemskap.	  
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Yrkande	  
Bodens/Piteå	  Diabetesföreningar	  yrkar	  att	  Diabetesförbundets	  styrelse	  ges	  i	  uppdrag	  att	  
införa	  ett	  medlemskort	  senast	  2016-‐01-‐01.	  
	  

Motion	  nr	  52	  Medlemskort	  till	  medlemmar	  
Motionär:	  Nordvästra	  Skånes	  DF	  
	  
	  
Motionen	  
Yrkande	  
	  
Nordvästra	  Skånes	  Diabetesförening	  1210,	  yrkar	  att	  Diabetesförbundet	  tar	  fram	  
medlemskort	  till	  våra	  medlemmar.	  
	  
Bakgrund	  
	  
Fördelen	  med	  detta	  är	  när	  vår	  förening	  arrangerar	  möten	  och	  evenemang	  för	  våra	  
medlemmar.	  Detta	  för	  att	  vi	  ska	  veta	  vilka	  som	  ska	  betala	  fullt	  pris	  eller	  vilka	  som	  kan	  
deltaga	  utan	  kostnad.	  Vi	  har	  även	  avtal	  med	  utvalda	  företag	  där	  våra	  medlemmar	  får	  
rabatt	  på	  produkter	  där	  medlemskorten	  underlättar	  hantering	  av	  sådana	  rabatter	  och	  att	  
vår	  förening	  får	  del	  av	  rabatterna	  till	  vår	  förenings	  kassa.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  49-‐52:	  	  
Frågan	  om	  medlemskort	  har	  diskuterats	  i	  organisationen	  i	  olika	  forum.	  Förbundsstyrelsen	  
delar	  motionärernas	  ansats	  att	  medlemskort	  bör	  utfärdas.	  Under	  senare	  delen	  av	  2014	  
har	  förbundskansliet	  också	  påbörjat	  beredning	  av	  ett	  ärende	  för	  att	  ta	  fram	  förslag	  på	  
utformning	  och	  distribution	  av	  medlemskort.	  Av	  betydelse	  för	  förbundsstyrelsen	  är	  
kostnadseffektivitet	  och	  att	  inte	  de	  nuvarande	  rutiner	  som	  finns	  gällande	  utskick	  av	  
medlemsavisering	  påverkas	  avsevärt.	  
	  
Förbundsstyrelsens	  yttrande	  rörande	  motionerna	  53-‐54	  behandlar	  frågan	  om	  olika	  
medlemsrabatter.	  Som	  framgår	  i	  det	  yttrandet	  planeras	  en	  översyn	  av	  förbundets	  
övergripande	  medlemsstrategi	  inom	  ramen	  för	  förbundets	  verksamhetsplan	  för	  2015.	  I	  
denna	  ingår	  också	  fortsatt	  beredning	  av	  frågan	  om	  medlemskort.	  Förbundsstyrelsens	  
uppfattning	  är	  att	  medlemskort	  bör	  utfärdas	  till	  medlemmarna,	  men	  att	  riksstämman	  
med	  hänsyn	  till	  pågående	  översyn	  av	  medlemsstrategi	  och	  tidsperspektivet	  inte	  bör	  
fastslå	  en	  viss	  tidpunkt	  när	  detta	  ska	  vara	  genomfört.	  Styrelsen	  kommer	  löpande	  att	  
informera	  om	  arbetet.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  motionerna	  49-‐52	  på	  så	  sätt	  att	  förbundsstyrelsen	  ges	  i	  uppdrag	  att	  ta	  

fram	  rutiner	  för	  utfärdande	  av	  medlemskort.	  
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Motion	  nr	  53-‐54	  Införande	  av	  
medlemsrabatter	  

Motionärer:	  Bodens	  DF	  (motion	  nr	  53),	  Piteå	  DF	  (motion	  nr	  54)	  
	   	   	  
	  
Motionerna	  
Bakgrund	  
Medlemsrabatter	  upplevs	  som	  att	  man	  får	  valuta	  för	  medlemsavgiften	  och	  att	  man	  kan	  
göra	  goda	  affärer.	  Samtidigt	  är	  medlemsrabatter	  också	  ett	  bra	  hjälpmedel	  för	  att	  behålla	  
nuvarande	  medlemmar	  liksom	  vid	  rekrytering	  av	  nya.	  Det	  borde	  inte	  vara	  så	  svårt	  för	  
Diabetesförbundet	  att	  förhandla	  med	  rikstäckande	  kedjor	  för	  att	  så	  många	  medlemmar	  
som	  möjligt	  skall	  kunna	  använda	  rabatterna.	  
	  
Yrkande	  
Bodens/Piteå	  Diabetesförening	  yrkar	  
Att	  Diabetesförbundets	  styrelse	  ges	  i	  uppdrag	  att	  förhandla	  fram	  medlemsrabatter.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  53-‐54:	  
Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  det	  är	  av	  yttersta	  vikt	  att	  kunna	  erbjuda	  både	  befintliga	  och	  
potentiella	  medlemmar	  ett	  attraktivt	  medlemserbjudande.	  Under	  mandatperioden	  har	  
bland	  annat	  nya	  försäkringserbjudande	  från	  Aon	  tillkommit	  för	  att	  öka	  värdet	  i	  det	  
medlemskap	  vi	  erbjuder	  våra	  medlemmar,	  och	  arbete	  pågår	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  
ytterligare	  unika	  försäkringsmöjligheter.	  
	  
I	  förbundets	  verksamhetsplan	  för	  2015	  planeras	  en	  översyn	  av	  förbundets	  övergripande	  
medlemsstrategi.	  I	  denna	  översyn	  bör	  tyngd	  läggas	  vid	  arbetet	  med	  att	  generera	  ett	  
mervärde	  i	  medlemskapet	  som	  dels	  gör	  att	  befintliga	  medlemmar	  stannar	  kvar,	  dels	  
övertygar	  potentiella	  medlemmar	  att	  ta	  steget.	  Detta	  är	  viktigt	  för	  att	  i	  första	  hand	  bryta	  
den	  nedåtgående	  medlemstrenden	  och,	  på	  sikt,	  kunna	  öka	  medlemsantalet.	  	  	  
	  
Motionärernas	  yrkande	  bör	  ingå	  i	  den	  nämnda	  översynen.	  Utgångspunkten	  för	  valet	  av	  
strategiska	  samarbetspartners	  bör	  enligt	  förbundsstyrelsens	  mening	  vara	  att	  så	  många	  
medlemmar	  som	  möjligt	  ska	  känna	  att	  erbjudandet	  är	  till	  nytta	  för	  dem,	  att	  samarbetet	  
leder	  till	  att	  stärka	  förbundets	  attraktivitet	  samt	  fyller	  varumärket	  Diabetesförbundet	  
med	  mervärde.	  Erbjudandet	  bör	  också	  i	  så	  hög	  grad	  som	  möjligt	  vara	  unikt	  för	  
medlemmarna,	  dvs.	  de	  ska	  inte	  kunna	  få	  samma	  erbjudande	  via	  andra	  konkurrerande	  
aktörer.	  Arbetet	  med	  att	  välja	  ut,	  kontakta	  och	  förhandla	  med	  framtida	  
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samarbetspartners	  kommer	  att	  kräva	  en	  betydande	  insats	  från	  förbundsstyrelsen	  och	  
förbundskansliet,	  men	  är	  prioriterat.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionerna	  53	  och	  54	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  55	  rörande	  service	  till	  
medlemmar	  

Motionär:	  Norra	  Älvsborg	  DF	  
	  
	  
Motionen	  
Enligt	  Svenska	  Diabetesförbundets	  stadga	  §	  3	  framgår	  att	  en	  av	  förbundets	  uppgifter	  är	  
”att	  vara	  en	  serviceorganisation	  för	  de	  anslutna	  föreningarna	  och	  medlemmarna”.	  
	  
Enligt	  våra	  medlemmar	  så	  är	  det	  ibland	  svårt	  att	  hitta	  rätt	  när	  man	  behöver	  hjälp	  och	  
stöd	  från	  förbundskansliet.	  Ibland	  svarar	  någon	  som	  inte	  vet	  hur	  de	  kan	  hjälpa	  till,	  de	  
lovar	  att	  återkomma	  men	  ofta	  händer	  det	  ingenting.	  Det	  i	  sin	  tur	  resulterar	  i	  att	  
medlemmarna	  tröttnar,	  och	  vissa	  har	  valt	  att	  lämna	  organisationen.	  Frustation	  över	  
avsaknad	  av	  hjälp	  gör	  att	  vi	  mister	  en	  del	  av	  dem	  som	  är	  verkligt	  aktiva.	  
	  
Vi	  anser	  att	  det	  är	  ganska	  lätt	  att	  åtgärda	  problemet.	  
	  
Genom	  att	  ha	  tydlig	  information	  på	  hemsidan	  om	  vem	  på	  kansliet	  som	  kan	  hjälpa	  till	  
med	  vad.	  Att	  telefonerna	  kopplas	  till	  växeln	  om	  personen	  inte	  är	  anträffbar,	  istället	  för	  
att	  de	  som	  ringer	  möts	  av	  hänvisningsmeddelanden.	  Införa	  rutiner	  så	  att	  de	  som	  
efterfrågat	  information	  får	  återkoppling	  inom	  rimlig	  tid.	  Om	  någon	  på	  kansliet	  är	  ledig	  
eller	  sjuk,	  så	  bör	  det	  finnas	  en	  backup	  som	  kan	  svara	  på	  frågor	  inom	  denna	  persons	  
ansvarsområde.	  Detta	  är	  enligt	  oss	  en	  väldigt	  viktig	  del	  av	  medlemsvården.	  
	  
Diabetesföreningen	  Norra	  Älvsborg	  yrkar	  att	  riksstämman	  beslutar	  
att	   ge	  förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  fastställa	  riktlinjer	  och	  anvisningar	  för	  

förbundskansliet	  avseende	  service	  till	  medlemmar.	  
att	   dessa	  riktlinjer	  och	  anvisningar	  omfattar:	  

• att	  de	  som	  kontaktar	  kansliet	  når	  en	  person,	  och	  inte	  enbart	  få	  
hänvisningsmeddelanden.	  

• att	  de	  som	  kontaktar	  kansliet	  skall	  få	  återkoppling	  inom	  rimlig	  tid.	  
	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  55:	  
Förbundsstyrelsen	  delar	  fullt	  ut	  motionärens	  uppfattning	  om	  att	  god	  service	  och	  
tillgänglighet	  för	  medlemmarna	  är	  mycket	  viktigt.	  Under	  innevarande	  mandatperiod	  har	  
förbundsstyrelsen	  lagt	  mycket	  kraft	  på	  att	  tydliggöra	  uppgifter	  och	  roller	  samt	  att	  skapa	  
”ordning	  och	  reda”.	  Ett	  flertal	  rutiner,	  policies	  och	  riktlinjer	  har	  tagits	  fram	  som	  berör	  
aktuella	  frågor,	  däribland	  en	  klagomålspolicy.	  I	  skrivande	  stund	  är	  också	  en	  mer	  allmän	  
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bemötandepolicy	  på	  väg	  att	  tas	  fram.	  Ett	  utvecklingsprojekt	  för	  hemsidan	  är	  på	  gång,	  
liksom	  upphandling	  av	  ny	  telefonutrustning	  som	  möjliggör	  bättre	  tillgänglighet	  oavsett	  
om	  kanslipersonalen	  är	  på	  plats	  eller	  utför	  något	  uppdrag.	  Vidare	  arbetar	  
kanslipersonalen	  i	  stor	  utsträckning	  i	  grupper	  för	  att	  i	  den	  mån	  det	  är	  möjligt	  ge	  
förutsättningar	  för	  back-‐up	  funktioner.	  Det	  måste	  dock	  noteras	  att	  förbundskansliet	  
består	  av	  endast	  cirka	  15	  personer,	  vars	  arbetstid	  ska	  räcka	  för	  såväl	  förbundets	  
kärnverksamheter	  som	  servicefunktioner	  gentemot	  föreningar,	  medlemmar	  och	  
förbundsstyrelse.	  Därutöver	  arbetar	  flera	  medarbetare	  del	  av	  sin	  tid	  för	  Diabetesfondens	  
räkning.	  	  Sedan	  januari	  2015	  bedrivs	  en	  försöksverksamhet	  där	  medlemmar	  under	  viss	  
angiven	  tid	  kan	  ringa	  för	  hjälp	  eller	  stöd	  i	  juridiska	  frågor,	  alternativt	  kan	  ställa	  frågor	  via	  
e-‐post.	  Förbundsstyrelsens	  ambition	  är	  att	  den	  verksamheten	  efter	  utvärdering	  ska	  bli	  
permanent	  och	  därigenom	  ge	  medlemmarna	  bra	  service	  i	  viktiga	  frågor.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motion	  55	  besvarad.	  
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Motion	  nr	  56-‐58	  rörande	  
Marknadsföring	  

Motion	  nr	  56	  
Motionär:	  Linköping	  DF	  m.o.	  
	  
	   	   	  
Motionen	  
Medlemsutvecklingen	  tyder	  på	  att	  marknadsföringen	  av	  förbundet	  inte	  är	  tillräckligt	  bra.	  
För	  att	  förbättra	  marknadsföringen	  av	  förbundet	  behövs	  en	  mer	  marknadsinriktad	  
marknadsföring.	  Vi	  behöver	  synas	  mycket	  mer	  och	  påvisa	  att	  vi	  behövs	  för	  att	  tillvarata	  
diabetikernas	  intressen	  och	  vår	  möjligt	  att	  leva	  ett	  så	  normalt	  liv	  som	  möjligt.	  
	  
Föreslår	  att	  Riksstämman	  beslutar;	  

• Att:	  Utarbetar	  en	  konkret	  handlingsplan	  över	  marknadsföring.	  
	  

Motion	  nr	  57-‐58	  
Motionärer:	  Norrköping	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  57),	  Finspång	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  58)	  
	   	   	  
	  
Motionerna	  
Medlemsutvecklingen	  tyder	  på	  att	  marknadsföringen	  av	  förbundet	  inte	  är	  tillräckligt	  bra.	  
För	  att	  förbättra	  marknadsföringen	  av	  förbundet	  behövs	  en	  mer	  marknadsinriktad	  
marknadsföring.	  Vi	  behöver	  synas	  mycket	  mer	  och	  påvisa	  att	  vi	  behövs	  för	  att	  tillvarata	  
diabetikernas	  intressen	  och	  vår	  möjligt	  att	  leva	  ett	  så	  normalt	  liv	  som	  möjligt.	  
	  
Vi	  föreslår	  att	  riksstämman	  2015	  beslutar	  
-‐ att	  uppdra	  åt	  förbundsstyrelsen	  att	  utarbeta	  en	  konkret	  handlingsplan	  över	  

marknadsföring.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  56-‐57:	  
Förbundsstyrelsen	  instämmer	  i	  motionärernas	  synpunkt	  att	  Diabetesförbundet	  har	  en	  
viktig	  uppgift	  i	  att	  synas	  och	  höras	  i	  samhället	  för	  att	  våra	  medlemmars	  intressen	  ska	  tas	  
tillvara.	  
	  
Motionärerna	  menar	  att	  förbundet	  behöver	  en	  mer	  marknadsinriktad	  marknadsföring.	  
Förbundsstyrelsen	  vill	  klargöra	  att	  marknadsföring	  omfattar	  mycket	  mer	  än	  enbart	  
försäljning	  eller	  reklam.	  Genom	  enstaka	  annonskampanjer	  eller	  kampanjaktiviteter	  når	  vi	  
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på	  sin	  höjd	  kortvariga	  effekter,	  och	  detta	  oftast	  till	  en	  hög	  kostnad.	  För	  att	  skapa	  en	  
långsiktig	  förändring	  krävs	  genomgripande	  arbete.	  
	  
”Marknadsföring	  är	  processen	  för	  att	  planera	  och	  genomföra	  aktiviteter	  som	  är	  formade	  
för	  att	  påverka	  beteendet	  hos	  målgrupper	  genom	  att	  skapa	  och	  underhålla	  nyttiga	  
utbyten	  i	  syfte	  att	  tillfredsställa	  individuella	  och	  organisatoriska	  mål.”	  
Strategic	  Marketing	  for	  Non-‐profit	  Organizations,	  Andreasen	  och	  Kotler	  (2003)	  
	  
Med	  andra	  ord:	  marknadsföring	  omfattar	  hela	  vår	  verksamhet,	  hur	  Diabetesförbundet	  
uppfattas	  av	  våra	  medlemmar,	  potentiella	  medlemmar	  och	  de	  som	  vi	  vill	  påverka	  –	  
politiker	  och	  beslutsfattare.	  Detta	  omfattar	  allt	  från	  lokala	  aktiviteter	  till	  att	  synas	  i	  media	  
och	  vad	  en	  enskild	  medlem	  upplever	  att	  hen	  får	  ut	  av	  sitt	  medlemskap.	  
	  
Förändringsarbete	  och	  att	  nå	  ut	  med	  våra	  frågor	  är	  något	  som	  kräver	  envist	  och	  
strukturerat	  arbete.	  Viktiga	  delar	  i	  ett	  sådant	  arbete	  är	  framförallt	  att	  ha	  tydliga	  mål	  och	  
fokusfrågor	  samt	  att	  hela	  organisationen	  tillsammans	  mobiliserar	  våra	  krafter	  mot	  
dessa/samma	  mål.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  har	  tagit	  viktiga	  steg	  i	  det	  arbetet	  genom	  att	  aktivt	  börja	  arbeta	  med	  
målstyrning,	  en	  tydligare	  verksamhetsplan,	  kommunikationsstrategi,	  förtydliga	  rollerna	  
mellan	  styrelse	  och	  kansli	  samt	  framtagandet	  av	  ställningstaganden	  som	  ska	  stå	  som	  
grund	  för	  hela	  organisationens	  möjlighet	  att	  komma	  ut	  med	  samma	  budskap	  i	  viktiga	  
frågor.	  
	  
Andra	  delar	  i	  att	  synas	  och	  höras	  är	  att	  arbeta	  idogt	  med	  de	  kanaler	  som	  vi	  själva	  styr	  
över,	  så	  som	  exempelvis	  en	  tidning	  av	  hög	  kvalitet,	  en	  tilltalande	  webbplats,	  väl	  
uppdaterade	  sociala	  medier	  samt	  bra	  informationsmaterial	  –	  även	  det	  med	  samma	  
tydliga	  mål	  som	  organisationen	  i	  stort	  –	  och	  i	  åtanke	  att	  vi	  har	  brett	  skilda	  målgrupper	  
som	  vi	  når	  på	  olika	  sätt	  och	  genom	  olika	  kanaler.	  
	  
Sammantaget	  medverkar	  alla	  dessa	  åtgärder	  till	  att	  förbättra	  vår	  marknadsföring,	  eller	  
förmåga	  att	  synas,	  höras	  och	  uppfattas	  positivt.	  Därtill	  kommer	  att	  den	  tidigare	  tjänsten	  
som	  ekonomichef	  under	  våren	  2015	  omvandlats	  till	  en	  tjänst	  som	  marknadschef,	  som	  
också	  inkluderar	  kompetens	  inom	  marknadsföring.	  Förbundsstyrelsen	  avser	  att	  arbeta	  
vidare	  med	  denna	  av	  motionärerna	  påtalade	  viktiga	  fråga	  inom	  ramen	  för	  ordinarie	  
verksamhetsplanering.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionerna	  56-‐58	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  59	  Välkänd	  
organisation	  

Motionär:	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Ca.	  400	  000	  personer	  har	  diagnosen	  diabetes	  i	  Sverige.	  Det	  skulle	  betyda	  att	  ca.4	  miljoner	  
(anhöriga,	  sjukvård,	  arbetskamrater	  mfl.)	  är	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  berörda	  av	  sjukdomen.	  
I	  det	  perspektivet	  är	  patientorganisationen	  Diabetesförbundet	  en	  mycket	  viktig	  aktör	  i	  
samhällsutvecklingen	  och	  hälsodebatten.	  Organisationens	  roll	  ställer	  krav	  på	  en	  tydlig	  
profilering	  i	  viktiga	  hälsofrågor	  i	  samhället.	  Diabetesförbundet	  ska	  vara	  en	  stark	  
folkrörelse	  med	  ledare	  som	  tydligt	  och	  snabbt	  agerar	  i	  frågor	  som	  berör	  vår	  politiska	  
agenda.	  Att	  vara	  välkänd	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  våra	  frågor	  ska	  lyftas	  i	  den	  allmänna	  
debatten.	  Det	  innebär	  också	  att	  vi	  måste	  ha	  kunniga	  och	  etablerade	  förtroendevalda	  som	  
agerar	  som	  representanter	  för	  folkrörelsen.	  
	  
Hemställes	  till	  riksstämman	  besluta	  
att	  Diabetesförbundet	  tar	  fram	  riktlinjer	  för	  att	  göra	  organisationen	  välkänd	  hos	  
allmänheten.	  
att	  förbundsstyrelsens	  ledamöter	  är	  de	  som	  representerar	  organisationen	  i	  
samhällsdebatten.	  
att	  Diabetesförbundet	  presenterar	  en	  marknadsföringsplan	  för	  nationella	  aktiviteter.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  59:	  
Diabetesförbundet	  har	  ständigt	  en	  strävan	  att	  vara	  en	  välkänd	  organisation	  hos	  
allmänhet,	  potentiella	  medlemmar,	  myndigheter	  och	  beslutsfattare.	  Detta	  är	  en	  strävan	  
som	  delas	  med	  många	  andra	  aktörer	  vilket	  gör	  att	  det	  är	  svårt	  att	  nå	  fram	  i	  bruset	  av	  
viktiga	  frågor	  i	  samhället.	  Detta	  ställer	  höga	  krav	  på	  oss	  som	  organisation,	  att	  vi	  
tillsammans	  måste	  arbeta	  mot	  samma	  mål	  för	  att	  lyckas	  i	  detta	  arbete.	  För	  att	  vi	  ska	  ha	  
samma	  grund	  att	  utgå	  ifrån	  har	  Diabetesförbundet	  styrdokument	  som	  idéprogram,	  
verksamhetsplan,	  ställningstaganden	  och	  kommunikationsstrategi	  till	  vår	  hjälp.	  Dessa	  
dokument	  ger	  organisationen	  på	  olika	  sätt	  stöd	  i	  hur	  vi	  arbetar	  för	  att	  nå	  våra	  
övergripande	  mål	  och	  hur	  vi	  arbetar	  för	  att	  öka	  kännedomen	  om	  organisationen	  bland	  
allmänheten.	  	  
	  
	  
Förbundets	  kommunikationsstrategi	  anger	  hur	  vi	  arbetar	  mot	  viktiga	  målgrupper	  och	  med	  
vilket	  syfte	  detta	  arbete	  sker.	  Strategin	  ska	  genomsyra	  förbundets	  operativa	  arbete	  och	  
förankras	  genom	  verksamhetsplanen.	  I	  våra	  styrande	  dokument	  ska	  den	  planerade	  
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verksamheten	  så	  långt	  som	  möjligt	  anges.	  Det	  ligger	  dock	  i	  sin	  natur	  att	  det	  alltid	  kommer	  
att	  krävas	  oplanerade	  insatser	  med	  kort	  varsel,	  något	  som	  ibland	  berör	  föreningarnas	  
arbete.	  För	  att	  uppnå	  goda	  resultat	  ställer	  det	  krav	  på	  en	  god	  intern	  kommunikation	  där	  
både	  förbundet	  och	  föreningarna	  är	  ansvariga.	  
	  
Med	  den	  gemensamma	  bas	  som	  framförallt	  vårt	  idéprogram	  och	  våra	  ställningstaganden	  
utgör,	  ska	  alla	  förtroendevalda	  inom	  organisationen	  ha	  samma	  grund	  för	  att	  kunna	  
besvara	  frågor	  och	  agera	  i	  samhällsdebatten.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  förbundet	  har	  några	  
tydliga	  utvalda	  representanter	  med	  spetskompetens	  som	  är	  de	  främsta	  företrädarna	  i	  
samhällsdebatten.	  Dessa	  uppgifter	  fastslås	  i	  den	  av	  styrelsen	  föreslagna	  
funktionsbeskrivningen	  för	  förtroendeuppdrag	  (se	  förbundsstyrelsens	  förslag	  nr	  9)	  samt	  
förbundets	  arbets-‐	  och	  delegationsordning,	  som	  antas	  av	  förbundsstyrelsen.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionens	  samtliga	  att-‐satser	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  60-‐62	  rörande	  
kommunikation	  

Motion	  nr	  60	  och	  61	  rörande	  Framtidsstruktur	  på	  Diabetesförbundets	  
arbete	  
Motionärer:	  Finspång	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  60),	  Linköping	  DF	  m.o.	  (motion	  nr	  61)	  
	  
	   	   	  
Motionerna	  
Som	  lokal	  förening	  upplever	  vi	  att	  det	  finns	  stora	  brister	  beträffande	  kommunikationen	  
mellan	  diabetesförbundet	  och	  lokal	  förening.	  Bristema	  gäller	  både	  den	  skriftliga	  
kommunikationen	  såväl	  som	  den	  personliga	  servicen/tillgängligheten.	  En	  förbättring	  
mellan	  förbundet	  och	  presumtiva	  nya	  medlemmar	  kopplad	  till	  lokalförening	  ska	  även	  ingå	  
i	  arbetsgruppens	  arbete.	  Vi	  har	  som	  bekant	  en	  ny	  språklag	  sedan	  1	  juli	  2009	  där	  man	  
åläggs	  att	  skriva	  texten	  i	  klarspråk.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  förbundets	  personal	  får	  
kunskap	  (utbildning)	  om	  olika	  människors	  behov	  och	  hur	  man	  bemöter	  dem.	  	  
	  
Vi	  arbetar	  med	  att	  etablera	  ökat	  samverkan	  med	  lokal	  ung	  diabetes	  LUD.	  VI	  efterfrågor	  
stöd,	  direktiv	  etc.	  för	  att	  underlätta	  detta	  arbete	  varför	  den	  tilltänkta	  arbetsgruppen	  även	  
får	  till	  uppgift	  att	  ta	  med	  det	  i	  sitt	  arbete.	  
	  
Föreslår	  att	  riksstämman	  beslutar;	  
•	  Att	  ge	  förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  tillsätta	  en	  arbetsgrupp/motsv.	  med	  uppgift	  att	  
ta	  fram	  direktiv	  enl.	  ovan	  hur	  den	  framtida	  kommunikationen	  mellan	  förbundet	  och	  de	  
lokala	  föreningarna	  ska	  fungera.	  
	  

Motion	  nr	  62	  Bättre	  kommunikation	  i	  Diabetesförbundets	  arbete	  
Motionär:	  Norrköping	  DF	  m.o.	  
	  
	   	   	  
Motionen	  
Som	  lokal	  förening	  upplever	  vi	  att	  det	  finns	  stora	  brister	  beträffande	  kommunikationen	  
mellan	  Förbundet	  och	  de	  lokala	  föreningarna	  och	  medlemmarna.	  Bristema	  gäller	  både	  
den	  skriftliga	  kommunikationen	  såväl	  som	  den	  personliga	  servicen/tillgängligheten.	  	  
	  
Vi	  har	  som	  bekant	  en	  ny	  språklag	  sedan	  1	  juli	  2009	  där	  man	  åläggs	  att	  skriva	  texten	  i	  
klarspråk.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  förbundets	  personal	  får	  kunskap	  (utbildning)	  om	  olika	  
människors	  behov	  och	  hur	  man	  bemöter	  dem.	  	  
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Vi	  upplever	  även	  att	  förbundet	  har	  en	  otydlig	  profil	  för	  att	  synas	  bättre	  i	  massmedia	  och	  
på	  så	  sätt	  väcka	  nyfikenhet/intresse	  för	  vår	  verksamhet	  både	  lokalt	  och	  på	  riksnivå.	  
	  
Vi	  arbetar	  aktivt	  för	  vår	  barn-‐	  ungdomsverksamheten	  ska	  öka	  i	  vår	  förening	  och	  har	  
etablerat	  ett	  ökat	  samarbete	  med	  Barndiabetesfonden	  och	  barnmottagningen	  samt	  på	  
länsnivå	  med	  lokal	  ung	  diabetes	  LUD.	  Vi	  efterfrågor	  därför	  stöd,	  direktiv	  etc.	  för	  att	  
underlätta	  detta	  arbete.	  
	  
Därför	  föreslår	  vi	  att	  riksstämman	  2015	  beslutar;	  
− Att	  förbundsstyrelsen	  får	  i	  uppgift	  att	  tillsätta	  en	  arbetsgrupp	  eller	  motsvarande	  med	  

uppgift	  är	  att	  ta	  fram	  direktiv	  hur	  den	  framtida	  kommunikationen	  mellan	  förbundet	  
och	  de	  lokala	  föreningarna	  ska	  fungera	  bättre.	  

− Att	  en	  kommunikationsplan	  utarbetas	  av	  förbundsstyrelsen	  för	  att	  få	  ut	  förbundets	  
budskap/verksamhet	  i	  massmedia.	  

− Att	  lokal-‐	  och	  länsföreningar	  ges	  större	  utrymme	  i	  Diabetes	  tidningen	  att	  visa	  upp	  sina	  
verksamheter,	  både	  kommande	  och	  sådant	  som	  redan	  skett.	  

	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  60-‐62:	  
Förbundsstyrelsen	  instämmer	  i	  motionärernas	  uppfattning	  att	  det	  finns	  brister	  i	  
kommunikationen	  mellan	  förbundet	  och	  föreningarna.	  Brister	  i	  vår	  interna	  
kommunikation	  påverkar	  våra	  möjligheter	  att	  skapa	  engagemang	  i	  organisationen,	  men	  
även	  våra	  möjligheter	  att	  mer	  framgångsrikt	  synas	  massmedialt.	  För	  att	  
Diabetesförbundet	  ska	  utveckla	  en	  bättre	  intern	  kommunikation	  krävs	  det	  insatser	  och	  
engagemang	  både	  från	  förbundet	  och	  föreningarna	  tillsammans.	  Det	  innebär	  bland	  annat	  
att	  kansliet	  har	  ett	  ansvar	  för	  att	  informera	  om	  aktuella	  händelser	  på	  ett	  så	  tydligt	  sätt	  
som	  möjligt,	  men	  även	  att	  föreningarna	  har	  en	  skyldighet	  att	  ta	  del	  av	  informationen,	  
sprida	  den	  inom	  föreningen	  och	  att	  åtgärder	  vidtas	  vid	  behov.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  instämmer	  i	  motionärens	  synpunkt	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  se	  
över	  hur	  den	  framtida	  kommunikationen	  mellan	  förbundet	  och	  föreningarna	  ska	  fungera	  
bättre.	  För	  att	  lyckas	  med	  denna	  utmaning	  krävs	  en	  god	  dialog	  mellan	  förbundsstyrelse,	  
förbundskansli	  och	  föreningar.	  Hur	  formerna	  för	  denna	  dialog	  kan	  förbättras	  och	  
utformas	  bör	  arbetas	  fram	  av	  förbundsstyrelsen	  med	  stöd	  av	  kansliet.	  	  
	  
De	  strategier	  och	  planer	  som	  har	  antagits	  av	  förbundsstyrelsen	  är,	  enskilt	  och	  
tillsammans,	  vägledande	  för	  hur	  förbundet	  arbetar	  med	  olika	  frågor.	  Förbundets	  
kommunikationsstrategi	  beskriver	  vårt	  övergripande	  arbetssätt	  för	  att	  kommunicera	  
(finns	  publicerad	  på	  förtroendewebben).	  Denna	  strategi	  anger	  bland	  annat	  hur	  förbundet	  
arbetar	  för	  att	  nå	  massmedial	  uppmärksamhet	  och	  vilket	  språk	  vi	  använder	  i	  vår	  
kommunikation.	  Strategier	  är	  övergripande	  dokument	  som	  många	  gånger	  måste	  
kompletteras	  med	  mer	  handfasta	  riktlinjer,	  aktivitetsplaner	  eller	  dokument.	  Ett	  sådant	  
exempel	  är	  de	  tre	  handböckerna	  om	  föreningskunskap,	  lägerverksamhet	  och	  
påverkansarbete	  som	  avses	  lanseras	  i	  samband	  med	  riksstämman	  2015.	  Handböckerna	  
kommer	  ge	  föreningar	  stöd	  i	  frågor	  som	  hur	  samarbete	  med	  andra	  organisationer	  eller	  
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lokala	  ung	  Diabetes	  (LUD)	  på	  bästa	  sätt	  bedrivs.	  Utöver	  detta	  har	  förbundet	  också	  tagit	  
fram	  en	  s.k.	  Journalistguide	  med	  tips	  och	  råd	  till	  de	  som	  skriver	  om	  diabetes.	  Genom	  
spridning	  av	  journalistguiden	  skapas	  större	  kännedom	  om	  förbundet,	  våra	  frågor	  och	  
kontaktpersoner.	  
	  
I	  den	  nuvarande	  redaktionella	  policyn	  för	  tidningen	  Diabetes	  framhålls	  att	  samtidigt	  som	  
tidningen	  ska	  vara	  rikstäckande	  och	  intressant	  för	  läsare	  oavsett	  hemort,	  så	  ska	  den	  
”sprida	  kunskap	  om	  vad	  som	  sker	  på	  olika	  plan	  i	  organisationen	  och	  på	  så	  vis	  öka	  
samhörigheten”.	  
	  
Verksamheter	  som	  lokal-‐	  och	  länsföreningar	  bedriver	  skildras	  idag	  i	  tidningen	  både	  på	  
avdelningen	  Förbundsnytt	  samt	  i	  större	  reportage.	  Föreningarna	  är	  välkomna	  att	  kontakta	  
redaktionen	  och	  komma	  med	  tips,	  förslag	  och	  bidrag	  till	  tidningen.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  har	  beslutat	  om	  ett	  förändrat	  produktionssätt	  för	  tidningen	  Diabetes	  
fr.o.m.	  nr	  4/2015.	  I	  och	  med	  detta	  kommer	  den	  redaktionella	  policyn	  att	  ses	  över	  och	  i	  
ljuset	  av	  denna	  även	  hur	  den	  framtida	  tidningen	  kommer	  att	  utformas	  såväl	  innehålls-‐	  
som	  formmässigt.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  motionerna	  60-‐61	  och	  första	  att-‐satsen	  i	  motion	  62	  på	  så	  sätt	  att	  

riksstämman	  ger	  förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  se	  över	  hur	  kommunikationen	  
mellan	  förbundet	  och	  föreningarna	  kan	  förbättras,	  och	  

	  
att	   anse	  andra	  och	  tredje	  att-‐satserna	  i	  motion	  62	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  63	  E-‐post	  

Motionär:	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Diabetesförbundet	  är	  en	  riksomfattande	  patientorganisation	  som	  talar	  för	  alla	  personer	  
med	  diabetes	  i	  hela	  Sverige.	  Vi	  består	  av	  förtroendevalda	  individer	  utspridda	  runt	  om.	  
Men	  vi	  har	  en	  sak	  gemensamt	  vi	  arbetar	  för	  samma	  mål:	  En	  bättre	  värld	  för	  personer	  med	  
diabetes	  och	  dess	  närstående.	  Då	  behöver	  det	  upplevas	  att	  vi	  är	  professionella	  i	  kontakt	  
med	  bl.a.	  anhöriga	  och	  aktörer	  i	  samhället.	  

Det	  skulle	  kunna	  lösas	  på	  ett	  enkelt	  sett	  genom	  att	  ha	  gemensam	  e-‐post/domän.	  
Trovärdigheten	  skulle	  öka	  om	  personer	  i	  kontakt	  med	  oss	  ser	  att	  vi	  har	  en	  säker	  och	  trygg	  
domän.	  Att	  det	  inte	  är	  till	  en	  person	  med	  en	  telia.com	  adress	  ena	  gången	  man	  ska	  
kontakta	  föreningen	  och	  nästa	  gång	  är	  det	  någon	  med	  comhem.se.	  Utan	  att	  det	  är	  enkelt	  
och	  seriöst	  upplevt	  av	  mottagaren	  med	  domän	  förknippat	  med	  organisationen.	  Det	  är	  
hela	  tiden	  som	  företrädare	  för	  organisationen	  vi	  agerar	  i	  våra	  olika	  roller	  i	  föreningen.	  Att	  
var	  och	  en	  som	  har	  ett	  förtroendeuppdrag	  inom	  organisationen	  så	  länge	  man	  har	  
uppdraget	  har	  en	  e-‐post	  som	  lyder	  XXXXXXX.XXXXXXX@diabetes.se	  

Hemställes	  till	  riksstämman	  besluta	  

att	  	   förtroendevalda	  inom	  organisationen	  får	  en	  e-‐post	  
xxxxxx.xxxxxx@diabetes.se	  (förnamn.	  efternamn)	  när	  man	  tillträder	  
uppdraget	  och	  som	  avslutas	  1	  mån	  efter	  uppdraget	  upphört	  vid	  årsmöte	  

	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  63:	  
Domänadressen	  ”diabetes.se”	  är	  registrerad	  av	  och	  ägs	  av	  Svenska	  Diabetesförbundet	  
och	  har	  liksom	  domänadresserna	  i	  våra	  systerförbund	  i	  Norden	  (diabetes.no,	  diabetes.dk,	  
diabetes.fi,	  diabetes.is)	  blivit	  ett	  kännetecken	  för	  riksorganisationen.	  
	  
Förtroendevalda	  inom	  riksorganisationen	  såsom	  förbundsstyrelse,	  revisorer	  och	  
valberedning	  samt	  personal	  på	  förbundskansliet	  har	  en	  e-‐postadress	  inom	  
domänadressen	  som	  baseras	  på	  för-‐	  och	  efternamn.	  
	  
E-‐postadresser	  till	  samtliga	  förtroendevalda	  inom	  läns-‐	  och	  lokalföreningar	  skulle	  
innebära	  en	  administration	  av	  ca	  800-‐2	  000	  adresser	  med	  uppläggning	  och	  avslutning	  av	  
e-‐postkonton,	  lösenordshantering	  med	  mera.	  Resurser	  till	  administration	  av	  detta	  finns	  
idag	  inte	  på	  förbundskansliet.	  Ett	  ökat	  antal	  e-‐postkonton	  (brevlådor)	  skulle	  också	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	   151/159	  
	  

	  

innebära	  behov	  av	  investering	  i	  ny	  maskinvara,	  licenser	  och	  backuper	  på	  förbundet	  till	  en	  
förhållandevis	  hög	  kostnad	  i	  en	  redan	  ansträngd	  ekonomi.	  
	  
Diabetesförbundet	  har	  sedan	  några	  år	  tillbaka	  lagt	  upp	  en	  e-‐postadress	  till	  varje	  läns-‐	  och	  
lokalförening	  med	  ändelsen	  ”diabetes.se”.	  Adresserna	  är	  så	  kallade	  ”alias”,	  dvs.	  ingen	  e-‐
post	  som	  skickas	  på	  föreningarnas	  adresser	  sparas	  av	  licens-‐,	  kostnads-‐	  och	  utrymmesskäl	  
i	  förbundets	  e-‐postserver	  utan	  vidarebefordras	  direkt	  till	  en	  lokal	  e-‐postadress	  hos	  
respektive	  förening.	  Utgående	  e-‐post	  från	  föreningen	  skickas	  från	  den	  lokala	  adressen.	  
	  
Motionären	  belyser	  dock	  en	  viktig	  aspekt	  som	  har	  betydelse	  för	  hur	  organisationen	  
uppfattas	  av	  utomstående.	  	  
	  
Diabetesförbundet	  har	  också	  registrerat	  domänadressen	  ”diabetesforening.se”.	  Denna	  
adress	  är	  idag	  vilande,	  men	  kan	  flyttas	  till	  ett	  webbhotell	  där	  varje	  förening	  kan	  erhålla	  en	  
brevlåda	  med	  adressen	  ”föreningsnamn@diabetesforening.se”,	  t.ex.	  
”hufvudstaden@diabetesforening.se”.	  Kostnaden	  för	  detta	  alternativ	  är	  avsevärt	  lägre,	  
men	  leder	  till	  önskad	  effekt	  vad	  gäller	  enhetlighet	  och	  professionellt	  intryck.	  Inget	  hindrar	  
heller	  att	  föreningarna	  ger	  flera	  förtroendevalda	  tillgång	  till	  e-‐postadressen	  för	  att	  kunna	  
läsa	  eller	  skicka	  e-‐post.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motion	  63	  besvarad,	  och	  
	  
att	   riksstämman	  ger	  förbundsstyrelsen	  i	  uppdrag	  att	  tillhandahålla	  föreningarna	  

e-‐postadresser	  med	  domänadressen	  ”diabetesforening.se”.	  
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Motion	  nr	  64	  Tidningen	  Diabetes	  
och	  Svenska	  Diabetesförbundets	  
information	  till	  förtroendevalda	  

Motionär:	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
Allt	  fler	  drabbas	  av	  typ	  1	  och	  typ	  2	  diabetes.	  I	  dag	  uppskattas	  uppemot	  400	  000	  personer	  i	  
Sverige	  ha	  diabetes.	  Till	  det	  tillkommer	  alla	  närstående	  som	  indirekt	  påverkas	  när	  en	  
person	  drabbas.	  Alla	  dessa	  personer,	  vi	  talar	  om	  runt	  miljonen	  människor,	  vill	  veta	  mer	  
om	  sjukdomen.	  Det	  borde	  därför	  vara	  naturligt	  att	  stödja	  Svenska	  Diabetesförbundet	  där	  
man	  också	  får	  en	  medlemstidning	  med	  matnyttig	  information	  kring	  diabetessjukdomen,	  
aktuell	  forskning	  och	  aktiviteter	  som	  pågår	  runtom	  i	  landet.	  
	  
Men	  så	  är	  det	  inte	  i	  dag.	  Svenska	  Diabetesförbundet	  har	  i	  dag	  endast	  23	  000	  medlemmar.	  
För	  att	  få	  fler	  medlemmar	  och	  prenumeranter	  behöver	  tidningen	  genomgå	  en	  rejäl	  
översyn	  om	  förbättringsåtgärder.	  
	  
Hemställes	  till	  riksstämman	  besluta:	  
att	  Svenska	  Diabetesförbundet	  ser	  över	  hur	  tidningen	  Diabetes	  ska	  kunna	  bli	  attraktivare	  
och	  locka	  fler	  att	  bli	  medlemmar	  och	  prenumeranter.	  
att	  Svenska	  Diabetesförbundet	  utser	  en	  redaktionskommitté	  där	  det	  ingår	  personer	  med	  
olika	  kompetenser	  exempelvis	  diabetes,	  journalistik	  och	  marknadsföring.	  
att	  varje	  år	  låta	  trycka	  upp	  ett	  s	  k	  medlemsvärvningsnummer,	  som	  distribueras	  till	  
lokalavdelningarna	  för	  att	  delas	  ut	  vid	  olika	  arrangemang.	  Likaså	  kan	  detta	  nummer	  
placeras	  vid	  vårdcentraler	  etc.	  I	  numret	  presenteras	  fördelarna	  med	  att	  gå	  med	  i	  
förbundet,	  dvs	  lockande	  förmåner.	  
att	  undvika	  beskrivning	  om	  tragiska	  händelser,	  svåra	  komplikationer	  mm	  i	  tidningen	  som	  
det	  görs	  nu.	  Det	  lockar	  inte	  fler	  personer	  att	  gå	  med	  i	  Svenska	  Diabetesförbundet,	  
tvärtom.	  Låt	  sjukvården	  ta	  hand	  om	  den	  informationen	  och	  i	  tidningen	  mer	  beskriva	  
sådant	  som	  kan	  höja	  livskvaliteten	  hos	  personer	  med	  diabetes.	  Forskningsnyheter,	  nya	  
produkter,	  god	  mat	  och	  dryck.	  Kända	  personers	  vardag	  med	  diabetes,	  
lokalföreningsaktiviteter	  etc.	  
att	  intern	  information	  till	  förtroendevalda	  görs	  mer	  tillgänglig.	  En	  bilaga	  i	  ett	  mejl	  gör	  det	  
enkelt	  att	  skriva	  ut	  och	  ta	  med	  informationen.	  Likaså	  att	  ge	  den	  till	  alla	  de	  engagerade	  
som	  inte	  har	  dator	  hemma.	  Att	  som	  nu	  klicka	  in	  på	  olika	  länkar,	  logga	  in	  på	  
förtroendewebb	  etc	  gör	  det	  komplicerat.	  
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att	  Diabetesförbundets	  webb	  utvecklas	  och	  görs	  lättare	  att	  använda.	  Utbildning,	  utbyte	  
av	  erfarenheter	  etc	  kan	  behövas	  för	  att	  underlätta	  för	  förtroendevalda	  i	  
lokalföreningarna.	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  64:	  
Förbundsstyrelsen	  beslutade	  i	  januari	  2015	  att	  tidningen	  Diabetes	  fr.o.m.	  nr	  4/2015	  ska	  
produceras	  på	  ett	  delvis	  annat	  sätt	  än	  tidigare,	  med	  en	  anställd	  huvudredaktör	  på	  kansliet	  
och	  med	  hjälp	  av	  en	  extern	  tidningsproducent.	  I	  den	  förändring	  som	  nu	  görs	  är	  ett	  syfte	  
att	  se	  över	  hur	  tidningen	  ska	  kunna	  bli	  mer	  attraktiv	  och	  locka	  fler	  medlemmar,	  
prenumeranter	  och	  annonsörer.	  	  
	  
Inrättandet	  av	  en	  redaktionskommitté	  för	  tidningen	  Diabetes	  är	  beroende	  av	  hur	  det	  
redaktionella	  arbetet	  organiseras	  utifrån	  det	  nya	  produktionssättet.	  Detta	  kommer	  att	  
arbetas	  fram	  i	  samband	  med	  upphandling	  och	  i	  dialog	  mellan	  förbundet	  och	  den	  valda	  
externa	  tidningsproducenten	  under	  våren	  2015.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  idén	  om	  att	  utforma	  särskilda	  medlemsvärvningstidningar	  är	  
god.	  En	  sådan	  ansats	  kräver	  dock	  resurser	  och	  har	  ett	  delvis	  annat	  syfte	  än	  tidningen	  
Diabetes	  så	  som	  den	  utformas	  och	  med	  den	  upplaga	  som	  finns	  idag.	  Behovet	  av	  ett	  
medlemsvärvningsnummer	  bör	  därför	  planeras	  utifrån	  mål	  och	  syfte	  med	  en	  
rekryteringstidning	  och	  tas	  fram	  enligt	  en	  särskild	  plan	  och	  budget	  i	  förbundskansliets	  
verksamhetsplanering.	  	  
	  
Vad	  som	  höjer	  livskvaliteten	  hos	  människor	  med	  diabetes	  är	  svårt	  att	  veta.	  Redaktionens	  
uppdrag	  är	  att	  i	  linje	  med	  den	  tidningspolicy	  som	  antagits	  för	  många	  år	  sedan	  belysa	  
ämnen	  utifrån	  att	  tidningen	  ”ska	  ge	  information	  om	  diabetes	  i	  vid	  mening	  och	  om	  
diabetikers	  livsvillkor	  –	  socialt,	  medicinskt	  och	  ekonomiskt.”	  Tidningen	  ska	  också	  
”informera	  om	  och	  debattera	  vårdfrågor	  samt	  belysa	  följderna	  av	  olika	  slags	  vård	  och	  
behandling.”	  Mot	  denna	  bakgrund	  kan	  det	  ibland	  vara	  svårt	  att	  undvika	  att	  beskriva	  
”tragiska	  händelser	  och	  svåra	  komplikationer”.	  Dessa	  är	  utan	  tvivel	  livsvillkor	  som	  möter	  
en	  del	  personer	  med	  diabetes.	  Att	  blunda	  för	  sådant	  kan	  inte	  anses	  förenligt	  med	  
nuvarande	  policy,	  och	  inte	  heller	  med	  förbundsstyrelsens	  uppfattning.	  Däremot	  ska	  alltid	  
rubriksättning	  och	  ordval	  övervägas.	  
	  
En	  översyn	  av	  den	  redaktionella	  policyn	  kommer	  att	  göras	  i	  samband	  med	  vårens	  
upphandling	  och	  införande	  av	  ett	  nytt	  produktionssätt	  för	  tidningen	  och	  slutföras	  i	  
samband	  med	  omorganiseringen	  av	  det	  redaktionella	  arbetet.	  
	  
Diabetesförbundet	  arbetar	  kontinuerligt	  med	  att	  förbättra	  den	  interna	  informationen	  till	  
förtroendevalda.	  Ett	  led	  i	  det	  arbetet	  var	  att	  under	  2014	  se	  över	  både	  form	  och	  frekvens	  
av	  det	  nyhetsbrev,	  Förbundsbladet,	  som	  skickas	  ut.	  Under	  2014	  ökade	  frekvensen	  från	  6	  
till	  8	  nummer	  per	  år,	  för	  att	  ge	  förtroendevalda	  runt	  om	  i	  landet	  ökad	  möjlighet	  att	  få	  
aktuell	  information.	  Förbundsbladet	  skickas	  ut	  via	  en	  professionell	  nyhetsbrevtjänst	  för	  
att	  möjliggöra	  uppföljning	  av	  utskicken	  i	  form	  av	  statistik	  och	  målstyrning.	  	  
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Högst	  upp	  i	  nyhetsbrevet	  finns	  en	  länk	  till	  en	  pdf	  som	  enkelt	  kan	  skrivas	  ut	  och	  
distribueras	  till	  de	  som	  inte	  har	  tillgång	  till	  dator.	  Ytterligare	  översyn	  av	  möjliga	  
förbättringsåtgärder	  för	  ökad	  tillgänglighet	  finns	  med	  som	  en	  del	  av	  ordinarie	  
verksamhetsplanering.	  
	  
Utvecklingen	  inom	  det	  digitala	  medieområdet	  går	  snabbt	  och	  förbundets	  webbplats	  
diabetes.se	  har	  nu	  några	  år	  på	  nacken.	  Förbundsstyrelsen	  delar	  motionärens	  inställning	  
att	  webbplatsen	  behöver	  utvecklas,	  framförallt	  med	  fokus	  på	  besökarnas	  behov	  och	  
förbundets	  övergripande	  mål.	  Så	  många	  som	  cirka	  75	  %	  av	  våra	  nya	  medlemmar	  anmäler	  
sig	  via	  webbplatsen	  varför	  denna	  är	  ett	  viktigt	  nav	  i,	  och	  en	  ”anslagstavla”	  för,	  vårt	  
arbete.	  En	  annan	  del	  i	  utvecklingen	  är	  att	  förenkla	  webbhanteringen	  för	  föreningarna.	  
Dock	  innebär	  utveckling	  även	  förändringar	  vilket	  kan	  innebära	  en	  viss	  inlärningströskel.	  
Förbundsstyrelsens	  mål	  är	  att	  bistå	  i	  den	  eventuella	  förändringen	  och	  arbetar	  vidare	  med	  
frågan	  inom	  ramen	  för	  ordinarie	  verksamhetsplanering.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionens	  samtliga	  att-‐satser	  besvarade.	  
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Motion	  nr	  65	  rörande	  
studiecirklar	  genom	  ABF	  

Motionär:	  Leif	  Brandt,	  medlem	  i	  Höglandets	  DF	  
	  
	  
Motionen	  
Svenska	  Diabetesförbundet	  är	  en	  medlemsorganisation	  i	  ABF.	  ABF:s	  organisation	  är	  så	  
uppbyggd	  att	  om	  riksnivån	  är	  medlem,	  så	  är	  hela	  organisationen	  rakt	  ner	  medlemmar	  i	  
ABF.	  Detta	  innebär	  att	  det	  är	  ABF	  förbundet,	  läns	  och	  lokalföreningar	  skall	  vända	  sig	  dit	  i	  
alla	  lägen.	  ABF	  är	  alltid	  välvilliga	  att	  göra	  studiecirklar	  i	  olika	  ämnen.	  Jag	  vet	  också	  att	  de	  
plockar	  fram	  studiematerial	  om	  det	  skulle	  behövas.	  I	  den	  statistik	  om	  antalet	  
studietimmar	  jag	  fått	  från	  ABF,	  så	  visar	  det	  sig	  att	  Diabetesförbundet	  är	  bland	  de	  sämsta	  
förbunden	  att	  bedriva	  studier.	  Det	  var	  bättre	  förr	  med	  studietimmar	  i	  förbundet.	  Från	  ha	  
varit	  bland	  de	  bästa	  på	  1990-‐talet	  till	  att	  2013	  vara	  bland	  de	  sämsta.	  Vilket	  som	  är	  
anmärkningsvärt	  att	  så	  är	  fallet.	  Det	  borde	  vara	  tvärtom,	  att	  antalet	  studietimmar	  ökar.	  I	  
och	  med	  att	  vi	  i	  förbundet	  är	  medlemmar	  i	  ABF	  så	  måste	  man	  använda	  sig	  av	  deras	  hjälp.	  
Förbundet	  bör	  därför	  utse	  en	  Studieorganisatör	  i	  förbundsstyrelsen,	  som	  arbetar	  med	  
studier.	  Denna	  person	  skall	  vara	  väl	  insatt	  i	  hur	  man	  bedriver	  studier	  och	  vara	  insatt	  i	  
ABF:s	  grundläggande	  idéer.	  Livet	  är	  ju	  ett	  enda	  stort	  lärande.	  På	  de	  platser	  där	  ABF	  inte	  
finns	  på	  lokal	  nivå,	  så	  vänder	  man	  sig	  till	  den	  närmaste	  kommunen	  där	  det	  finns	  ABF.	  
	  
Härmed	  yrkar	  jag:	  
att	  	   Riksstämman	  ger	  i	  uppdrag	  till	  förbundsstyrelsen	  att	  ligga	  på	  ABF	  på	  central	  nivå	  

ger	  lyfter	  upp	  att	  starta	  studiecirklar	  i	  kroniska	  sjukdomar.	  
att	  	   Förbundsstyrelsen	  inom	  sig	  utser	  en	  Studieorganisatör,	  som	  arbetar	  med	  denna	  

mycket	  viktiga	  fråga.	  
att	  	   Läns	  och	  lokalföreningarna	  arbetar	  med	  frågan	  på	  lokal	  nivå,	  med	  hjälp	  av	  

förbundet	  centralt.	  
att	  	   Läns-‐	  och	  lokalföreningarna	  använder	  sig	  av	  "vårt"	  studieförbund	  ABF,	  då	  det	  

bedrivs	  studiecirklar	  eller	  andra	  arrangemang	  
	  

Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  65:	  
Svenska	  Diabetesförbundet	  är	  såsom	  riksorganisation	  medlem	  i	  studieförbundet	  
Arbetarnas	  Bildningsförbund,	  ABF.	  Förbundsstyrelsen	  och	  förbundskansliet	  träffar	  och	  
samverkar	  med	  ABF	  på	  riksnivå	  i	  fråga	  om	  studiematerial,	  evenemang	  med	  mera.	  Det	  
arbetet	  pågår	  fortlöpande.	  Ledamöterna	  inom	  förbundsstyrelsen	  har	  vidare	  olika	  
ansvars/bevakningsområden,	  ett	  av	  dessa	  är	  samarbetet	  med	  ABF.	  
	  
På	  samma	  sätt	  som	  Diabetesförbundet	  är	  ABF	  organiserat	  på	  tre	  nivåer;	  centralt,	  



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	   	  

	   156/159	  
	  

	  

län/distrikt	  och	  lokalt/avdelning.	  Som	  motionären	  mycket	  riktigt	  påpekar	  innebär	  
förbundets	  centrala	  medlemskap	  enligt	  ABF:s	  stadgar	  också	  medlemskap	  i	  ABF:s	  distrikt	  
och	  avdelningar.	  Förbundets	  föreningar	  måste	  dock	  själv	  ansöka	  om	  medlemskap	  och	  
betala	  egen	  medlemsavgift	  på	  respektive	  nivå.	  	  
	  
Det	  lokala	  och	  regionala	  samarbetet	  mellan	  Diabetesförbundets	  anslutna	  föreningar	  och	  
studieförbund	  kan	  se	  ut	  på	  olika	  sätt	  under	  olika	  förutsättningar.	  Föreningarna	  inom	  
Diabetesförbundet	  är	  såsom	  egna	  juridiska	  personer	  inte	  heller	  tvingade	  att	  vara	  
medlemmar	  i	  ABF,	  eller	  hänvisade	  enbart	  till	  ABF	  för	  att	  genomföra	  studiecirklar	  eller	  
andra	  aktiviteter.	  Föreningarna	  kan	  fritt	  välja	  medlemskap	  i	  annat	  studieförbund	  eller	  
avstå.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  delar	  motionärens	  ansats	  att	  studier	  är	  viktiga	  och	  rekommenderar	  
därför	  föreningarna	  att	  vara	  medlemmar	  i	  ett	  studieförbund.	  Styrelsen	  ser	  också	  vinster	  
med	  att	  alla	  nivåer	  i	  organisationen,	  där	  så	  är	  möjligt,	  väljer	  att	  samarbeta	  med	  samma	  
studieförbund,	  varför	  medlemskap	  i	  ABF	  förordas.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   anse	  motionens	  första-‐tredje	  att-‐satser	  besvarade,	  och	  
	  
att	   avslå	  motionens	  fjärde	  att-‐sats.	  
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Motion	  nr	  66	  Ett	  enat	  förbund	  –	  
för	  medlemmarnas	  bästa	  

Motionär:	  Bernt	  Johansson,	  medlem	  i	  Hufvudstadens	  DF	  m.o.	  
	  
	  
Motionen	  
För	  ett	  antal	  år	  sedan	  bestämde	  sig	  några	  föreningar	  att	  lämna	  Diabetesförbundet	  efter	  
interna	  konflikter.	  Avhopparna	  nöjde	  sig	  inte	  med	  att	  avgå	  ur	  Diabetesförbundet	  utan	  
man	  bildade	  också	  ett	  nytt	  nationellt	  förbund,	  Dios,	  Diabetesorganisationen	  i	  Sverige.	  
	  
Splittringen	  är	  en	  katastrof	  för	  diabetesrörelsen	  i	  Sverige	  och	  Diabetesförbundet	  måste	  
agera.	  Det	  går	  inte	  att	  gömma	  sig	  bakom	  "att	  vi	  har	  föreningsfrihet	  i	  Sverige".	  
	  
Konflikten	  har	  pågått	  i	  flera	  år	  och	  det	  som	  är	  irriterande	  är	  att	  vi	  varken	  hör	  eller	  ser	  
några	  åtgärder	  som	  löser	  konflikten.	  Man	  "sopar	  problemen	  under	  mattan".	  
Flertalet	  medlemmarna	  gillar	  inte	  det	  här.	  Det	  visar	  sig	  bl	  a	  på	  att	  under	  tiden	  konflikten	  
pågått	  har	  medlemsantalet	  minskat	  med	  några	  tusen	  medlemmar.	  Och	  detta	  i	  en	  tid	  då	  
diabetes	  ökar	  i	  vårt	  land	  och	  i	  hela	  världen.	  
	  
Medlemmarna	  är	  inte	  betjänta	  av	  osämja	  och	  oenighet	  bland	  förtroendevalda.	  Vi	  
medlemmar	  vill	  ha	  ett	  förbund	  som	  arbetar	  för	  oss	  och	  våra	  anhöriga	  med	  bl	  a	  
intressepolitik,	  omvårdnadsfrågor	  och	  stötta	  med	  utbildning.	  
	  
Förbundet	  ska	  också	  vara	  en	  "påtryckargrupp"	  som	  informerar	  och	  opinionsbildar	  kring	  
frågor	  som	  rör	  diabetes.	  Det	  viktigaste	  för	  en	  påtryckargrupp	  är	  att	  den	  representeras	  av	  
många.	  Då	  hörs	  man	  i	  det	  massmediala	  surret	  och	  en	  bättre	  ekonomi	  gör	  att	  man	  kan	  
satsa	  mer	  på	  verksamhetsinsatser.	  
	  
För	  mig,	  som	  bor	  i	  Stockholm,	  är	  situationen	  den	  att	  jag	  har	  två	  nationella	  förbund,	  
"Svenska	  Diabetesförbundet"	  och	  "Diabetesorganisationen	  i	  Sverige"	  samt	  två	  föreningar	  
"Storstockholms	  diabetesförening"	  och	  "Hufudstadens	  Diabetesförening"	  att	  välja	  bland.	  
Vem	  är	  betjänt	  av	  att	  detta?	  
	  
Jag	  fattar	  inte	  varför	  man	  trodde	  att	  det	  skulle	  gynna	  verksamheten	  genom	  att	  splittra	  
förbundet.	  Det	  skapar	  bara	  oreda.	  Jag	  känner	  mig	  vilsen	  i	  systemet	  och	  jag	  undrar	  hur	  
man	  tänker	  på	  Socialstyrelsen,	  bland	  politiker	  och	  sponsorer,	  läkemedelsföretag	  m	  fl?	  
	  
Om	  fler	  arbetar	  för	  samma	  sak	  kan	  vi	  åstadkomma	  mycket	  mer	  än	  om	  var	  och	  en	  arbetar	  
på	  egen	  hand.	  Tillsammans	  blir	  vi	  starka.	  
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Jag	  yrkar	  på	  att	  Rikstämman	  antar	  motionen	  
att	  Diabetesförbundets	  styrelse	  tillsätter	  en	  arbetsgrupp	  som	  får	  till	  uppgift	  att	  ena	  
parterna	  så	  att	  vi	  på	  nytt	  får	  ett	  enat	  och	  starkt	  Diabetesförbund	  
att	  Diabetesförbundets	  styrelse	  arbetar	  fram	  vision,	  mål,	  strategier	  och	  arbetsformer	  för	  
det	  enade	  Diabetesförbundet.	  
	  	  
Förbundsstyrelsens	  yttrande	  över	  motion	  nr	  66:	  
	  
Förbundsstyrelsens	  delar	  fullt	  ut	  motionärens	  intentioner.	  Det	  finns	  ingen	  anledning	  till	  
att	  det	  ska	  finnas	  två	  intresseorganisationer	  för	  människor	  med	  diabetes	  i	  Sverige.	  
Förbundsstyrelsen	  har,	  med	  stöd	  av	  riksstämman	  2012	  och	  ordförandemöten,	  också	  
arbetat	  för	  att	  kunna	  nå	  en	  lösning	  på	  situationen.	  Styrelsens	  ingångspunkt	  är	  
framåtriktad	  och	  att	  lösningen	  inte	  ligger	  i	  att	  älta	  ”historiska	  oförrätter”.	  För	  förståelsen	  
och	  behandlingen	  av	  detta	  ärende	  är	  det	  dock	  viktigt	  att	  känna	  till	  att	  anledningen	  till	  
uteslutningen	  av	  Storstockholms	  Diabetesförening	  vid	  riksstämman	  2009	  var	  allvarliga	  
stadgebrott	  som	  pågått	  under	  flera	  år.	  	  
	  
Under	  de	  senaste	  åren	  har	  samtal	  med	  företrädare	  för	  Diabetesorganisationen	  i	  Sverige	  
skett	  i	  flera	  omgångar.	  Under	  början	  av	  2012	  genomfördes	  samtal	  under	  ledning	  av	  
Ingrid	  Burman,	  ordförande	  i	  Handikappförbunden,	  som	  ledde	  till	  vissa	  initiala	  öppningar	  
men	  därefter	  inte	  vidare.	  2013	  fördes	  samtal	  med	  på	  ena	  sidan	  förbundets	  ordförande	  
och	  vice	  ordförande	  samt	  på	  andra	  sidan	  DiOS	  ordförande	  och	  SSDF:s	  kanslichef.	  Dessa	  
samtal	  resulterade	  i	  att	  förbundsstyrelsen	  beslutade	  om	  ett	  konkret	  förslag	  rörande	  
samgående,	  som	  tyvärr	  inte	  accepterades	  av	  DiOS.	  Under	  hösten	  2014	  tog	  förbundet	  
initiativ	  till	  nya	  samtal	  och	  organisationerna	  enades	  om	  en	  medlare	  i	  form	  av	  Ingemar	  
Färm,	  ordförande	  i	  Migränförbundet	  och	  tidigare	  ordförande	  i	  Handikappförbunden.	  Ett	  
första	  samtal	  skedde	  i	  mars	  2015	  och	  ytterligare	  samtal	  planeras	  under	  våren.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  ett	  samgående	  bör	  genomföras	  genom	  en	  sammanslagning	  
mellan	  Svenska	  Diabetesförbundet	  och	  DiOS,	  som	  resulterar	  i	  att	  Diabetesförbundet	  
finns	  kvar	  som	  juridisk	  person.	  Detta	  mot	  bakgrund	  av	  att	  Diabetesförbundets	  
varumärke	  är	  välkänt	  och	  inarbetat,	  att	  förbundet	  har	  befintlig	  kansliorganisation	  samt	  
att	  såväl	  förbundets	  medlemsantal	  som	  antal	  föreningar	  och	  ekonomi	  är	  betydligt	  större.	  
Förbundets	  stadgar	  bedöms	  vara	  uppdaterade	  och	  ge	  adekvat	  skydd	  för	  både	  små	  och	  
stora	  föreningar.	  Samtidigt	  bör	  situationen	  i	  Stockholms	  län	  lösas	  genom	  motsvarande	  
sammanslagning	  mellan	  SSDF	  och	  förbundets	  länsförening.	  Under	  en	  övergångsperiod,	  
förslagsvis	  fram	  till	  nästkommande	  ordinarie	  riksstämma,	  ska	  DiOS	  medlemsföreningar	  
respektive	  förbundets	  länsförening	  garanteras	  två	  platser	  i	  respektive	  styrelse	  och	  en	  
plats	  i	  presidiet.	  Förbundsstyrelsen	  anser	  vidare	  att	  en	  gemensam	  arbetsgrupp	  bör	  
tillsättas	  för	  att	  utreda	  behovet	  av	  olika	  medlemstidningar,	  alternativt	  om	  regionalt	  
utrymme	  kan	  upplåtas	  i	  tidningen	  Diabetes.	  
	  
Vad	  gäller	  situationen	  i	  Stockholms	  län	  har	  under	  hösten	  2014	  ett	  samarbetsavtal	  ingåtts	  
mellan	  SSDF	  och	  förbundets	  länsförening.	  Avtalet	  ger	  förbundets	  medlemmar	  tillgång	  till	  
SSDF:s	  landstingsfinansierade	  utbildningsaktiviteter	  samt	  ett	  i	  vissa	  delar	  gemensamt	  
intressepolitiskt	  påverkansarbete.	  
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I	  det	  hittillsvarande	  samtalet	  har	  framkommit	  att	  de	  huvudsakliga	  tvistefrågorna	  rör	  
såväl	  organisatoriska	  som	  intressepolitiska	  och	  ekonomiska	  aspekter:	  
	  
Organisation:	  DiOS	  anser	  att	  medlemskapets	  hemvist	  ska	  vara	  i	  lokalföreningen	  och	  inte	  
i	  den	  centrala	  organisationen.	  Lokal-‐	  och	  länsföreningarnas	  självständighet	  måste	  slås	  
fast	  och	  det	  är	  där	  tyngdpunkten	  i	  organisationen	  ska	  ligga.	  Förbundet	  och	  DiOS	  bör	  slås	  
samman	  genom	  att	  en	  ny	  gemensam	  organisation	  bildas	  med	  nytt	  namn.	  Enligt	  DiOS	  
måste	  ansvarsfördelningen	  bland	  förtroendevalda	  breddas	  och	  inte	  allt	  ansvar,	  såsom	  
det	  uppfattas,	  koncentreras	  till	  ordförande	  och	  högste	  tjänsteman.	  Att	  förbundet	  låtit	  DF	  
i	  Landskrona	  m.o.	  ansluta	  sig	  till	  förbundet	  under	  våren	  2014,	  trots	  att	  utträde	  inte	  kan	  
beviljas	  av	  DiOS	  kongress	  förrän	  i	  november	  2015,	  ses	  som	  en	  besvärande	  omständighet.	  
	  
Intressepolitik:	  Förbundet	  och	  DiOS	  har	  olika	  uppfattning	  när	  det	  gäller	  kostnadsfritt	  
insulin.	  DiOS	  anser	  att	  insulin	  av	  rättviseskäl	  ska	  omfattas	  av	  högkostnadsskyddet	  på	  
samma	  sätt	  som	  andra	  läkemedel	  inom	  förmånssystemet.	  
	  
Ekonomi:	  De	  ekonomiska	  konsekvenserna	  måste	  utredas	  samt,	  enligt	  DiOS,	  hur	  
statsbidraget	  fördelas.	  DiOS	  menar	  även	  att	  det	  ska	  göras	  en	  översyn	  av	  
samordningsvinster	  mellan	  dels	  tidningen	  Diabetes	  och	  tidningen	  Leva	  med	  diabetes,	  
dels	  Diabetesförbundets	  och	  SSDF:s	  kansliorganisationer.	  
	  
Förbundsstyrelsen	  avser	  att	  fortsätta	  samtalen	  med	  DiOS	  i	  syfte	  att	  nå	  en	  bra	  och	  hållbar	  
lösning	  för	  en	  enad	  organisation.	  Även	  om	  det	  är	  önskvärt	  att	  en	  lösning	  snart	  nås	  får	  
tidsaspekten	  inte	  vara	  avgörande.	  För	  de	  fortsatta	  samtalen	  önskar	  förbundsstyrelsen	  få	  
riksstämmans	  synpunkter	  på	  de	  uppkomna	  tvistefrågorna.	  Förbundsstyrelsen	  efterfrågar	  
också	  riksstämmans	  mandat	  att	  i	  de	  fortsatta	  förhandlingarna	  nå	  en	  överenskommelse	  
med	  DiOS.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  yrkar	  att	  stämman	  beslutar	  
	  
att	   bifalla	  motionen	  på	  så	  sätt	  att	  förbundsstyrelsen	  ges	  i	  uppdrag	  att	  fortsätta	  

samtalen	  med	  Diabetesorganisationen	  i	  Sverige	  i	  syfte	  att	  nå	  en	  
överenskommelse	  om	  samgående.	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  


