
   

Välkommen till  
Svenska Diabetesförbundets  
Riksstämma 18-20 maj 2018  

 

    
 
Svenska Diabetesförbundets Riksstämma den 18-20 maj, 2018 är 

förbundets årsmöte och högst beslutande organ. På riksstämman har du 

och din förening er chans att påverka förbundets framtid. Riksstämman 

startar med registrering den 18 maj kl.12.00 (mötet öppnas formellt 15.00) 

och avslutas den 20 maj kl.15.00. Riksstämman äger rum på Norra Latin, 

City Conference Centre, Drottninggatan 71B, Stockholm.  

 

Kom gärna i god tid till Norra Latin på fredagen för att träffa alla 

intressanta utställare som deltar.  

 

 

På riksstämman deltar de av föreningarna utsedda ombuden (181 ombud) 

och enskilda medlemmar är välkomna att delta som observatörer under 

helgen (observera att observatörer bekostar sitt deltagande själva, se mer 

information på hemsidan alt. på bifogad anmälningsblankett). På 

riksstämman deltar också Förbundsstyrelsen, Ung Diabetes, 



   

Föräldrarådet, Förtroendevalda revisorer, Valberedning samt kansliets 

tjänstemän. I år har vi även utländska gäster från de nordiska 

diabetesorganisationerna som deltagare.  

 

Information  

All praktisk information, stämmohandlingar och programmet till 

Riksstämman finns inom kort på förbundets hemsida www.diabetes.se. 

 

Hur anmäler jag mig till riksstämman? 

Du anmäler dig i första hand till riksstämman på www.diabetes.se. Du kan 

i andra hand anmäla dig till riksstämman genom att skicka in bifogade 

blanketter. Efter att du anmält dig till stämman får du en bekräftelse vid 

anmälningstillfället alternativt via epost från kansliet. Skulle du mot 

förmodan inte få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen, vänligen 

kontakta Mario Shevchenko (se kontaktuppgifter längre ned).  

 

Resebokning 

SJ 

Telefon 0771-757 555. Ange kundnummer 925 461. Ange referens 2523. 

 

SAS 

Telefon 0770-727 727. Ange kundnummer 361 486 560 107 12. 

Företagskod SVDICR2. Ange referens 2523. 

 

Övrigt 

Vid bokning av resa med lokal resebyrå ange fakturaadress Svenska 
Diabetesförbundet, Fack 5393, Box 226, 751 04 Uppsala. Ange referens 
2523. Fakturan ska sändas in via epost till: fakturaskanning@pwc.se. 
Ange i ämnesraden: FackID 5393. 
 
Det går också bra att begära ersättning för dina resekostnader i efterhand 
med bifogad reseräkning. Sista datum för inlämnande av reseräkning till 
förbundet är den 20 juni 2018. Kom ihåg att bifoga originalkvitton till 
reseräkningen. 
 

 

 

 



   

Viktiga datum! 

6 april sista anmälningsdag till riksstämman (observera att kvarstående 

rum avbokas efter sista anmälningsdag).  

20 april utskick av riksstämmohandlingar till anmälda ombud och 

föreningar (fr.o.m. den 20 april finns även riksstämmohandlingarna på 

www.diabetes.se). 

18-20 maj Svenska Diabetesförbundets Riksstämma. 

20 juni sista dag för inlämnade av reseräkning till förbundskansliet. 

 

Riksstämmohandlingar 

Handlingar såsom program, stämmobok, verksamhetsberättelser samt 

årsredovisningar skickas ut senast den 20 april till samtliga anmälda 

ombud och till föreningarna.  

 

Påverkanstorg 

På riksstämman genomförs ett påverkanstorg på söndagen.   

Påverkanstorg är en mötesmetod som ger möjlighet till större inflytande 

och ökad delaktighet för samtliga deltagare på stämman. Du kommer att 

få information om hur du förbereder dig inför påverkanstorget tillsammans 

med övrig information som förbundet skickar ut i april månad. 

 

Nominerade till förtroendeuppdrag 

Om du vill ha information om de nominerade kandidaterna besöker du 

förbundets hemsida. I år presenteras de som är nominerade till 

förbundsordförande och förbundsstyrelseledamöter med varsin film! Du 

hittar filmerna på www.diabetes.se, fr.o.m. den 22/3.  

 

Behöver du mer information om vad de olika förtroendeuppdragen innebär 

är du välkommen att kontakta Valberedningens representant i din region.  

 

Förtroendeuppdrag inom Diabetesförbundet: 

• Förbundsordförande (1 st) 

• Förbundsstyrelseledamot (10 st) 

• Förtroendevald revisor samt ersättare ( 2 + 1 st) 

• Ledamöter till valberedningen (förslag lämnas på riksstämman, en      

           ledamot per region) 

 



   

Valberedningen  

Maritha Johansson, Sammankallande, Södra regionen 

E-post: Maritha.johansson.valberedningen@diabetes.se 

 

Maria Holmgren, Norra regionen 

E-post: maria.holmgren.valberedningen@diabetes.se 

 

Roland Jonsson, Mellansvenska regionen 

E-post: roland.jonsson.valberedningen@diabetes.se 

 

Monica Ullbrandt, Västra regionen  

E-post: monica.ullbrandt.valberedningen@diabetes.se 

 

Hanna Wihlborn, Östra regionen 

E-post: hanna.wihlborn.valberedningen@diabetes.se 

 

Tillgänglighet Norra Latin, City Conference Center  

Aulan är utrustad med hörselslinga och det finns hissar i huset. Hela 

anläggningen har trådlöst internet. Aulan har sköna konferensfåtöljer och 

skrivskiva finns till alla stolar.  

 

Kontakt 

Är det något praktiskt du undrar över, något som är otydligt eller något vi 

kan hjälpa dig med, hör utav dig! Kontakta Mario Shevchenko, 08-564 821 

05, epost: mario.shevchenko@diabetes.se.  

 

Har du frågor som rör organiserandet av riksstämman? Hör utav dig! 

Kontakta Linda Lundberg, 08-564 821 19, epost: linda.lundberg@ 

diabetes.se. 

 

Vi hälsar er varmt välkomna till riksstämman! 

 

 

På förbundsstyrelsens vägnar, 

Fredrik Löndahl 

Förbundsordförande 

Svenska Diabetesförbundet  


