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Välkommen	  till	  Svenska	  
Diabetesförbundets	  Riksstämma!	  	  
 
	  

Den	  22-‐24	  maj	  2015	  samlas	  Svenska	  Diabetesförbundet	  för	  att	  hålla	  Riksstämma.	  

Riksstämman	  startar	  med	  invigning	  fredagen	  den	  22	  maj,	  kl.15.00	  (registrering	  mellan	  

kl.	  13.00–15.00,	  var	  gärna	  ute	  i	  god	  tid)	  och	  avslutas	  söndagen	  den	  24	  maj	  kl.	  15.00.	  

	  

Inför	  Riksstämman	  finns	  bifogat	  till	  denna	  försändelse:	  	  

	  

1) En	  förteckning	  över	  antalet	  medlemmar	  i	  lokalföreningar	  och	  län	  med	  uppgift	  

om	  antal	  ombud	  länsvis.	  	  

2) Blankett	  för	  anmälan	  av	  det	  antal	  ombud	  per	  lokalförening	  som	  man	  enats	  om	  

inom	  länet.	  Enligt	  gällande	  stadga	  §	  6	  fördelats	  totalt	  181	  ombud.	  Fördelningen	  

av	  antalet	  ombud	  sker	  länsvis	  med	  ledning	  av	  antalet	  medlemmar	  den	  31	  

december	  året	  före	  riksstämmoåret.	  Om	  möjligt	  ska	  varje	  ansluten	  

lokalförening	  vara	  representerad	  av	  ett	  ombud.	  Fördelningen	  ska	  meddelas	  

förbundskansliet	  senast	  tre	  månader	  före	  riksstämman	  dvs.	  senast	  den	  23	  

februari	  2015.	  Uppnås	  inte	  enighet	  fastställs	  fördelningen	  av	  förbundsstyrelsen.	  

I	  sådant	  fall	  måste	  kontakt	  tas	  med	  förbundskansliet	  snarast	  och	  senast	  den	  23	  

februari.	  

3) Anmälningsblanketter	  för	  anmälan	  av	  ombud	  och	  observatörer	  till	  

Riksstämman.	  Observera	  att	  respektive	  förening	  själv	  utser	  sina	  ombud.	  

Ombudsförteckning	  ska,	  enligt	  stadgan	  §	  9,	  av	  lokalföreningen	  insändas	  till	  

förbundets	  kansli	  senast	  6	  veckor	  före	  Riksstämman	  dvs.	  senast	  den	  7	  april	  

2015.	  	  Ev.	  ersättare	  för	  ombud	  anmäls	  först	  vid	  behov	  (t.ex.	  vid	  sjukdom	  hos	  

ordinarie	  ombud).	  	  
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Av	  praktiska	  skäl	  gäller	  samma	  datum	  för	  anmälan	  av	  observatörer	  dvs.	  senast	  

den	  7	  april	  2015.	  Enligt	  §	  9	  i	  stadgan	  får	  ingen	  röstning	  med	  fullmakt	  göras.	  	  	  

	  

För	  ombuden	  betalas	  alla	  kostnader	  av	  förbundet	  centralt.	  	  Kostnaden	  för	  

observatörer	  blir	  5200	  kronor	  för	  mat,	  logi	  och	  material.	  Kostnader	  för	  

observatörer	  faktureras	  i	  efterskott.	  Resor	  för	  observatörer	  beställs	  och	  

bekostas	  av	  varje	  förening.	  	  

	  

Hotell	  
Boendet	  vid	  riksstämman	  är	  bokat	  av	  Svenska	  Diabetesförbundet	  på	  Scandic	  

Star	  Hotel,	  Aniaraplatsen	  8,	  Sollentuna.	  Alldeles	  runt	  hörnet	  från	  hotellet	  är	  du	  

Sollentuna	  Centrum	  med	  över	  130	  butiker.	  Hotellet	  har	  även	  nära	  till	  utmärkta	  

förbindelser	  med	  lokaltrafik	  och	  ligger	  på	  två	  minuters	  gångavstånd	  från	  

pendeltågsstationen	  Sollentuna	  Station.	  	  

	  

Kontaktuppgifter	  

Scandic	  Star	  Sollentuna	  

Aniaraplatsen	  8	  

Telefon:	  08-‐517	  264	  00	  

E-‐postadress:	  starsollentuna@scandichotels.com	  
	  

Resa	  till	  Riksstämman	  
Resor	  till	  Riksstämman	  ordnas	  av	  deltagarna	  själva	  och	  Diabetesförbundet	  

ersätter	  resekostnader	  för	  stämmans	  ombud	  med	  billigaste	  färdmedel	  enligt	  

riksstämmobeslut.	  	  
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Nedanstående	  resevillkor	  gäller	  enligt	  riksstämmobeslut:	  

1) Ur	  kostnadssynpunkt	  ska	  varje	  resa	  bedömas	  för	  sig.	  

2) Det	  alternativ,	  tåg-‐flyg-‐båt,	  som	  har	  lägst	  kostnad	  ska	  användas.	  

3) Vid	  resa	  med	  tåg	  ska	  resa	  företas	  i	  2:a	  klass.	  	  

4) Om	  egen	  bil	  måste	  användas	  utgår	  ersättning	  med	  vid	  varje	  tidpunkt	  

gällande	  skattefri	  del	  enligt	  statliga	  bestämmelser	  (år	  2014	  är	  ersättningen	  

18,50	  kr/mil).	  Möjligheten	  till	  samåkning	  ska	  tillvaratas.	  	  	  

5) Ersättning	  för	  förlorad	  arbetsförtjänst	  och	  traktamente	  utgår	  inte.	  	  

	  

	  

Resor	  kan	  bokas	  via	  SJ	  samt	  hos	  American	  Express	  Business	  Travel	  alternativt	  bokas	  

hos	  en	  lokal	  resebyrå.	  OBS!	  Begär	  att	  biljetterna	  sänds/lämnas	  direkt	  till	  er	  och	  att	  

fakturan	  sänds	  till	  Svenska	  Diabetesförbundets	  förbundskansli	  (Svenska	  

Diabetesförbundet,	  Box	  1107,	  172	  22	  Sundbyberg).	  	  

	  

Boka	  resa	  via	  SJ	  
Telefon:	  0771-‐	  75	  75	  55	  

Vid	  bokning	  ange	  kundnummer	  925461	  

	  

Boka	  resa	  via	  American	  Express	  Business	  Travel	  
Telefon:	  08-‐429	  40	  30.	  	  

Vid	  bokning	  ange	  Projektnummer	  2008	  samt	  Kundnummer	  161	  400	  57	  50.	  	  	  

	  

Program/Handlingar	  
Detaljerat	  program	  för	  Riksstämman	  samt	  handlingar	  skickas	  ut	  i	  april.	  	  
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Frågor?	  
Frågor	  om	  riksstämman	  besvaras	  av	  Linda	  Lundberg,	  Koordinator,	  	  

e-‐post:	  linda.lundberg@diabetes.se.	  	  

Frågor	  om	  anmälan	  till	  riksstämman,	  rumsbokning	  etc.	  besvaras	  av	  Ingegerd	  Wikberg,	  

epost:	  ingegerd.wikberg@diabetes.se	  

	  

	  

	  

Sundbyberg	  23	  januari	  2015	  

	  

	  

Fredrik	  Löndahl	  
Förbundsordförande	  

SVENSKA	  DIABETESFÖRBUNDET	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Bilagor:	  	  

Förteckning	  över	  antal	  ombud	  länsvis	  

Blankett	  fördelning	  av	  ombud	  	  

Blankett	  anmälan	  av	  ombud	  

Blankett	  anmälan	  av	  observatörer	  

Blankett	  för	  rumsbokning	  och	  måltider 


