Svenska Diabetesförbundets Riksstämma
18-20 maj 2018

Arbetsordning
• Praktisk information • Program • Förbundsstyrelsens förslag
• Valberedningens förslag • Motioner

Varmt välkommen till
Riksstämman!
När vi nu samlas till Riksstämman är det nästan på dagen 75 år sedan Svenska
Diabetesförbundet bildades vid ett möte på Hotell Bristol i Landskrona. Det är också 60 år
som det vid Riksstämman i Malmö beslutades att bilda den stiftelse som numera
benämns Diabetesfonden. Vi har mycket att fira och glädjas över under de dagar som vi
får tillbringa tillsammans. Men det är också ett stort ansvar som åvilar oss som deltar på
stämman. De stora penseldragen ska nu målas för förbundets framtid. Tillsammans ska vi
skapa så bra förutsättningar som möjligt för att lyfta och driva diabetes‐saken. Jag hoppas
vi får en stämma där alla bidrar med sitt bästa, glada skratt och där beslut fattas i god
anda utifrån vad som är bäst för just diabetes‐saken och för hela organisationen. Då kan
vi fortsätta växa och ännu mer etablera oss som den självklara rösten för människor med
diabetes där personer vill bidra med sitt engagemang – kort och gott: att göra det lättare
att leva med diabetes.

Välkommen!

Fredrik Löndahl
Förbundsordförande
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Preliminärt program och
hålltider
Fredag den 18 maj
12.00 – 14.45

Registrering och Utställning
(OBS! Lunch serveras inte fredag 18/5)

15.00

Riksstämman öppnas

15.00 – 15.15

Invigningsanförande, Fredrik Löndahl, Förbundsordförande

15.15 – 15.45

Riksstämmoförhandlingar

15.45 – 16.15

Kaffepaus och bensträckare

16.15 – 16.30

Stämmoförhandlingar

16.30‐17.15

”Inspirationsföreläsning med Mia Törnblom”

17.15‐18.00

Stämmoförhandlingar

18.00

Avslut dag 1

19.00

Middag på Clarion Hotel Sign

Lördag den 19 maj
09.00

Start dag 2

9.00 – 10.30

Stämmoförhandlingar

10.30‐11.00

Kaffepaus och bensträckare

11.00‐12.00

Stämmoförhandlingar

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Stämmoförhandlingar

14.30 – 15.00

Kaffepaus och bensträckare

15.00 – 17.00

Stämmoförhandlingar

17.00

Avslut dag 2

19.00‐00.00

Jubileumsmiddag på Folkets Hus
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Söndag den 20 maj
09.00

Start dag 3

9.00‐10.30

Påverkanstorg

10.30‐11.00

Kaffepaus och bensträckare

11.00‐12.00

Påverkanstorg

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Påverkanstorg

14.00‐14.15

Uttalande från Riksstämman 2018

14.15‐14.30

Kaffepaus och bensträckare

14.30‐15.00

Riksstämmans avslutning
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Praktisk information
Varmt välkommen till Svenska Diabetesförbundets Riksstämma
18‐20 maj, 2018
Svenska Diabetesförbundets Riksstämma den 18‐20/5, 2018 är förbundets årsmöte och
högst beslutande organ. På Riksstämman har du och din förening er möjlighet att påverka
förbundets framtid. Riksstämman startar med registrering den 18 maj kl.12.00 (stämman
öppnas formellt 15.00) och avslutas den 20 maj kl.15.00. I år har vi många intressanta
utställare som deltar under helgen, om möjligt kom gärna i god tid till Norra Latin på
fredagen. Registreringen startar kl.12.00 och stängs kl.14.45.
Hur hittar jag rätt?
Riksstämman äger rum på Norra Latin, City Conference Centre, Drottninggatan 71B,
Stockholm. Stockholm City Conference Centre, Norra Latin och Folkets Hus, ligger nästan
så centralt man kan komma i Stockholm, mitt emellan Norra Bantorget och
Drottninggatan − och nära alla tänkbara kommunika oner.
Norra Latin, City Conference Centre ligger 500 meter från Centralstationen dit tåg,
flygbussar, Arlanda Express och pendeltåg ankommer. Närmaste tunnelbanestation är T‐
centralen, uppgång mot Vasagatan, eller Hötorget, uppgång mot Olof Palmes gata. Från
Centralstationen/T‐centralen är det cirka sju minuters promenad, och från Hötorget är
det cirka fyra minuters promenad. OBS! Kommer du med taxi till Norra Latin så är infarten
via Barnhusgatan 7A.
Vem deltar på Riksstämman?
På Riksstämman deltar de av föreningarna utsedda ombuden och enskilda medlemmar är
välkomna att delta som observatörer under helgen.
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. För att du ska
veta vem som är vem på Riksstämman kommer samtliga deltagare att få varsin
namnbricka. Namnbrickorna kommer att finnas i ett antal olika färger, där varje färg
representerar en funktion.
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Namnbrickorna gör det enkelt för stämmans deltagare att se vem som deltar som:
Ombud, Förbundsstyrelseledamot, representant för Ung Diabetes, representant för
Föräldrarådet, representant för Valberedningen, Förtroendevald revisor samt
kanslipersonal etc.
Funktion
Grön = Ombud
Orange = Förbundsstyrelseledamot
Gul = Ung Diabetes
Rosa = Föräldrarådet
Lila = Valberedningen
Röd = Förtroendevald Revisor
Vit = Kanslipersonal
Grå = Observatör
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.
Viktiga datum!
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.
Hur förbereder jag mig?
Handlingar såsom program, stämmobok, verksamhetsberättelser samt årsredovisningar
skickas ut senast den 20 april till samtliga anmälda ombud och till föreningarna. För att
känna sig trygg och väl förberedd som ombud på Riksstämman är det viktigt att ta del av
”Ombudsskolan”. Ombudsskolan informerar om de ordningsregler som Riksstämman har
och som gör att den kan fungera på ett bra sätt. Informationen om hur du förbereder dig
hittar du på förbundets hemsida.
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Du som deltar som ombud
Tänk på att du som ombud har tre viktiga uppgifter inför Riksstämman:
1.
Prata med medlemmar. Du behöver veta vad dina medlemmar tycker i olika
frågor som Riksstämman behandlar. Vad tycker de om motionerna som skickats
in? Vad tycker de om förslagen som ska diskuteras. Hur kan du på bästa sätt
representera dem på Riksstämman?
2.
Läs all information och alla handlingar. Alla dokument som motioner, förslag och
information behöver du läsa innan du kommer till Riksstämman. Då kommer du
att kunna följa med i Riksstämmans arbete och vara ett bra ombud för dina
medlemmar.
3.
Delta gärna i de förberedande möten som din region anordnar inför
Riksstämman. Vissa regioner bjuder in till ett möte inför Riksstämman, då pratar
ni om hur ni ska agera i olika frågor. Exempel på saker att prata om: Egna och
andras motioner. Hur och vem som bemöter motioner och förslag. Vem som ska
tala för er. Hur ni har tänkt rösta.
Påverkanstorg vad är det?
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.
Påverkanstorg är en metod som förenklar och underlättar för alla deltagare på ett
årsmöte att delta och bidra till organisationens beslut och i förlängningen till
organisationens inriktning och framtid. Metoden skiljer på diskussion och beslut. Istället
för att diskussionerna sker i plenum, genomförs de på ett
s.k. påverkanstorg ute i rummet. Deltagarna går då mellan olika stationer och diskuterar
de olika förslagen sinsemellan. Kansliets personal kommer att vägleda ombuden genom
påverkanstorget. I övrigt innehåller metoden alla moment som vid en vanlig stämma.
Metoden har under flera år använts av ideella organisationer och föreningar i Sverige t.ex.
Scouterna och LRF.
Praktisk Information
All praktisk information, stämmohandlingar och programmet till Riksstämman hittar du
även på förbundets hemsida www.diabetes.se.
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Logi Clarion Hotel Sign
Logi är bokad av Diabetesförbundet på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 101 26
Stockholm, +46 8 676 98 00. Hotellet ligger mitt i centrala Stockholm. Du når hotellet på
några få minuter från Stockholms centralstation, tunnelbana, tåg, bussar och Arlanda
Express. Incheckning från kl.16.00. Utcheckning senast kl. 12.00. Har du frågor om din
rumsbokning kontakta Mario Shevchenko på förbundskansliet, se kontaktuppgifter
nedan.
Kontantfritt hotell
Clarion Hotel Sign är ett kontantfritt hotell. Hotellet tar emot alla vanliga betal‐ och
kreditkort. Kontakta hotellet om du har frågor avseende betal‐ och kreditkort.
Bagagerum Clarion Hotel Sign
Hotellet erbjuder ett bagagerum för förvaring av väskor innan och efter vistelsen,
personal på hotellet hjälper till med detta.
Parkering Clarion Hotel Sign
Hotellet erbjuder bekväm parkeringsservice och tar din bil till hotellets parkeringsplatser
där den står tryggt inomhus tills du vill ha den igen. Parkeringsservice kostar 395 SEK per
dygn. Parkeringsplatserna går inte att förboka utan betalas i receptionen vid ankomst.
Det finns även parkeringsgarage under hotellet som drivs av Stockholm Parkering.
Måltider
På fredag kväll intar vi en gemensam middag på Clarion Hotel Sign. Under lördagen och
söndagen serveras lunch på Norra Latin. Observera att det inte serveras lunch på
fredagen innan Riksstämman startar. Om du önskar lunch innan Riksstämman startar
finns det många trevliga alternativ att välja på runtomkring Norra Latin och på
Centralstationen. P.g.a. kostnadsskäl kommer det inte att serveras kvällsmackor under
Riksstämman. För den som önskar något till kvällen finns det Pressbyrå, Espresso House
samt caféer i närheten att välja bland. Kom ihåg att anmäla specifika kostönskemål till
förbundskansliet.
Jubileumsfest på Folkets Hus!
Diabetesförbundet 75 år! Diabetesfonden 60 år!
Med anledning av att både Diabetesförbundet och Diabetesfonden firar jubileumsår
2018, inbjuds samtliga ombud till en jubileumsfest på lördag kväll. Festen kommer att
hållas på Restaurang Cabaret, Folkets Hus, som ligger invid Norra Latin. Klädsel: Festlig.
Se program för tider.
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Tillgänglighet Norra Latin, City Conference Center
Kommer du med bil/taxi kan du komma in via Barnhusgatan 7 B (kontakta receptionen via
porttelefon). Hiss upp till receptionen finns på vänster sida, efter Marmorvalvet. Med taxi
går det även bra att åka fram till Norra Latins huvudentré. I Norra Latins entré finns hiss
upp till första våningsplanet där också receptionen finns. Till samtliga våningsplan finns
hissar.
Utanför Norra Latin, infart Barnhusgatan 7B, finns en parkeringsplats reserverad för
handikapptillstånd. Enstaka parkeringsplatser för bilar med handikapptillstånd finns längs
Barnhusgatan. Handikappanpassade toaletter finns på alla våningar. Anpassningar för
rullstolar görs vid behov i lokaler med fast möblering. Aulan är utrustad med hörselslinga.
Hela anläggningen har trådlöst internet. Aulan har sköna konferensfåtöljer och skrivskiva
finns till alla stolar.
Parkering Norra Latin, City Conference Centre
Parkeringsgarage finns under Norra Latins skolgård med infart från Olof Palmes gata
(www.stockholmparkering.se »). Utanför Norra Latin, infart via Barnhusgatan 7 B, finns
ett antal parkeringsplatser samt en plats reserverad för fordon med handikapptillstånd.
Parkeringsplatser finns även längs Barnhusgatan.
Bagagerum Norra Latin, City Conference Centre
Om du kommer med ditt bagage direkt till Norra Latin, vänligen fråga kansliets personal
efter bagagerum, så får du hjälp med förvaring av ditt bagage.
Anslutning till Folkets Hus
Med bil/taxi kommer du direkt fram till Folkets Hus entré, Barnhusgatan 12‐14. Enstaka
parkeringsplatser för bilar med handikapptillstånd finns längs Barnhusgatan.
Tillgänglighet i fastigheten, Folkets Hus
I entrén finns trapphiss till upp till plan 1, därefter hiss till receptionsplan, plan 2.
Anslutning via hiss eller trapphiss finns till samtliga lokaler i Folkets Hus.
Handikappanpassade toaletter finns i fastigheten. Anpassningar för rullstolar görs vid
behov i lokaler med fast möblering.
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Har du frågor om tillgängligheten på Norra Latin?
Kontakta receptionen Norra Latin för detaljerad information, Tel: 08‐50 92 60 24
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 av dig!
Kontakta Linda Lundberg, 08‐564 821 19, epost: linda.lundberg@diabetes.se.

11

Förbundsstyrelsen förslag till
arbetsordning för Riksstämman
Ordföranden
De av Riksstämman valda stämmoordförandena (presidiet) leder förhandlingarna i
plenum.

Talarordning, förslag m.m.
1. Talarstolen ska om möjligt användas för alla inlägg i plenum.
2. Ordet begärs skriftligen hos presidiet.
Förbundsstyrelsen får omedelbart begära ordet utan skriftlig anmälan.
3. Förslag/yrkanden ska skriftligen lämnas till presidiet. Särskild blankett bör
användas.
‐ Endast ett förslag får finnas på varje förslagsblankett.
‐ Endast förslag som yrkats på i debatten behandlas. Detta gäller även vid val.
‐ 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. För
att godkännas måste valsedel uppta samma namn som de uppdrag som ska
tillsättas.
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Påverkanstorg
Förhandlingarna på Påverkanstorget leds av ansvariga processledare i enlighet med den
beslutade metoden.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

Riksstämman öppnas
Anmälan av ombud från föreningarna
Justering av röstlängden
Riksstämmans behöriga utlysande
Förbundsstyrelsens förslag nr 1. Yttrande‐ och förslagsrätt vid stämman
Fastställande av arbetsordning för stämman
Fastställande av föredragningslista för stämman
Val av två ordförande för stämman
Val av två sekreterare för stämman
Val av beredningsutskott för stämman
Val av fem rösträknare
Val av tre protokolljusterare att jämte ordförandena justera protokollet samt
Förbundsstyrelsens förslag om justeringsdatum
Uttalande
Åtgärdade motioner från Riksstämman 2015
Förbundsstyrelsens förslag nr 2. Tolkning av riksstämmobeslut ‐ regionkonferenser
Genomgång av årsredovisningar för 2015, 2016 och 2017 med revisorernas berättelse
Beslut om godkännande av årsberättelserna och ansvarsfrihet för verksamhetsåren
2015‐2017
Anmälan om Diabetesfonden 2015‐2017
Anmälan om övriga stiftelser, ekonomisk redovisning 2015‐2017
Motion nr 20 och 24 angående heltidsarvoderad ordförande
Motion nr 6, 7, 9, 15, 17 och 22 angående regionindelning inom Svenska
Diabetesförbundet
Förbundsstyrelsens förslag nr 3. Funktionsbeskrivning för förtroendevalda
Förbundsstyrelsens förslag nr 4. Idéprogram för 2018‐2021
Beslut om arvoden och övriga ersättningar
‐ Förbundsordförande
‐ Ledamöter i presidiet (ej förbundsordförande)
‐ Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (ej i presidiet)
‐ Förtroendevalda revisorer samt ersättare
‐ Sammanträdesarvoden
‐ Traktamenten och övriga ersättningar
Förbundsstyrelsens förslag nr 5. Arvode till valberedningen
Val av
‐ Förbundsordförande
‐ Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
‐ Två förtroendevalda revisorer och en ersättare
‐ Auktoriserad revisionsfirma för stämmoperioden 2018‐2021
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‐ Valberedning
27. Förbundsstyrelsens förslag nr 6. Enhetlig medlemsavgift i Svenska Diabetesförbundet
samt
‐ Motion nr 1 angående medlemsavgift till lokalförening
‐ Motion nr 5 angående medlemsavgift
‐ Motion nr 8 angående medlemsavgifter
‐ Motion nr 14 angående medlemsavgift
‐ Motion nr 23 angående familjemedlemskap
‐ Motion nr 31 angående möjlighet att betala medlemsavgiften med
Autogiro
28. Förbundsstyrelsens förslag nr 7. Förbundsavgift för åren 2019‐2021
29. Förbundsstyrelsens förslag nr 8. Tidningsavgift för åren 2019‐2021
30. Motion nr 3 angående förbundstidningen ”Allt om diabetes”
31. Motion nr 4 angående gåvor till fonder administrerade av Svenska Diabetesförbundet
32. Motion nr 13 angående organisationsförändring av lokala diabetesföreningar inom
länet
33. Motion nr 16 angående beställning i webbutiken
34. Motion nr 18 Cykelstafett 18
35. Motion nr 19 Information på de mest förekommande språk
36. Motion nr 25 angående Medlemsvärvningsnummer av tidningen Diabetes
37. Motion nr 26 angående Diabetescertifiering, en möjlighet att kvalitetssäkra och
marknadsföra sin verksamhet
38. Motion nr 27 Tillgängligheten hos de anställda på Diabetesförbundets och
Diabetesfondens kansli
39. Motion nr 29 Diabetesfonden – förmånstagare till Postkodlotteriet
40. Motion nr 30 Rätt uppgifter i medlemsregistret
41. Påverkanstorg ‐ Motion nr 2 angående anskaffande av en fickkalender för Svenska
Diabetesförbundet
42. Påverkanstorg – Motion nr 10 Rörande tecknande av privatförsäkringar för personer
med funktionshinder
43. Påverkanstorg – Motion nr 11 och 21 Om en enad rörelse
44. Påverkanstorg – Motion nr 12 rörande tandvård på lika villkor
45. Påverkanstorg – Motion nr 28 Rätten till moderna hjälpmedel
46. Förbundsstyrelsens förslag nr 9 Ekonomisk inriktning
47. Riksstämman avslutas

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 Linnea Nyström, förbundsjurist och Mario Shevchenko, ledningsassistent vid
förbundskansliet

Förslag till justeringsdatum
att

fastställa sista dag för justering av protokollet till den 30 september 2018.

Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar
att

utse Linnea Nyström och Mario Shevchenko till sekreterare för stämman,

att

fastställa den 30 september 2018 som sista dag för justering av protokollet, och

att

förklara beslutet omedelbart justerat.
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Valberedningens förslag till
ersättningar
Förbundsordförande

100 % 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 presidiet (ej
förbundsordförande)

1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande 55 % av inkomstbasbeloppet
per år.

Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen

Övriga styrelseledamöter 30 % av
inkomstbasbeloppet per år.

(ej presidiet)

Förtroendevalda 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.
Dagarvode utges inte för t.ex.

Sammanträdesarvoden
(ej förbundsordförande)
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förberedande arbete, som ingår i
grundarvodet.

Förlorad arbetsförtjänst
(ej förbundsordförande)

Övriga ersättningar

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

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
Andrea Lavesson
Carin Lundberg

Förbundsordförande
Cajsa Lindberg

Nyval

Förbundsstyrelseledamöter
Jonas Bergstedt

Norra

Omval

Linda Blom

Östra

Nyval

Cecilia Lund

Östra

Nyval

Thomas Löfvenius

Mellan

Omval

Anneli Nordström

Östra

Nyval

Eira Olofsson

Norra

Nyval

Lars Persson

Mellan

Nyval

Jenny Pettersson

Östra

Nyval

Kent Pettersson

Norra

Nyval

Patrik Strömberg

Östra

Nyval
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Förtroendevalda revisorer
Ann‐Catrine Lundström

Omval

Peter Pollak

Omval

Ersättare för förtroendevald revisor
Örjan Arwidsson

Omval

Valberedningens förslag till val av auktoriserad revisor
Förslag till auktoriserad revisionsfirma för tiden fram till Riksstämman 2021

att

välja BDO Mälardalen AB till auktoriserad revisionsfirma för tiden fram till
Riksstämman 2021, och

att

förklara beslutet omedelbart justerat.
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Presentation av valberedningens
förslag till val, nominerade
kandidater

Cajsa Lindberg nominerad som förbundsordförande
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Jag heter Cajsa Lindberg och är 28 år. Jag har haft typ 1‐diabetes sedan 13‐årsåldern, och
min morfar levde även med typ 2‐diabetes.
Vad lockar dig till uppdraget?
Jag lockas till detta uppdrag för att det är ett sätt att få använda mina erfarenheter med
diabetes till någonting positivt. Jag vill förändra och förbättra för personer som lever med
diabetes och deras närstående, och jag tror att man gör det bäst genom att arbeta
tillsammans. Jag tycker ordföranderollen ör spännande då den innefattar allt sådant som
jag tycker är intressant: organisationsutveckling, påverkansarbete, representation,
samarbeten, ledarskap, osv, och dessutom en bra blandning av internt och externt fokus.

21

Jonas Bergstedt nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Jonas Bergstedt, 36 år. Fick diabetes typ 1 när jag var ca 3,5 år. Mina föräldrar engagerade
sig tidigt i den lokala verksamheten och det engagemanget har smittat av sig på mig. Har
varit engagerad i lokal‐ och länsförening och även en tid i Ung Diabetes.
Vad lockar dig till uppdraget?
Jag har haft förmånen att få sitta som ledamot under den gångna mandatperioden. Det
har varit mycket lärorikt och givande. Jag vill gärna fortsätta med att förstärka förbundets
position och bidra till att skapa bättre förutsättningar för alla medlemmar. Vi har
fortfarande mycket att göra på områden som jämlik vård och tillgången till tekniska
hjälpmedel. Förbundet har en viktig roll att fylla och om jag kan bidra till att förbättra
situationen för människor med diabetes så känns det som en självklarhet att vara med
och engagera sig. Att dessutom få träffa alla eldsjälar runtom i landet ger den där extra
energin att göra sitt yttersta i alla lägen.

Linda Blom nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Linda Blom, 37 år! Typ 2 med Typ 1‐behandling i form av insulinpump, en liten sensor och
libre! Eventansvarig i Diabetesföreningen i Katrineholm m.o. Ledamot i Södermanlands
Läns Diabetesförening. Grundare av Facebookgruppen ”Bolla Diabetestankar”! Jag blev
vald av Ascensia till årets Diabeteskvinna 2017 och så var jag med i Dokumentären med
Peter Jihde.
Vad lockar dig till uppdraget?
Vad som lockar mig till uppdrag inom FS är att kunna nå ut till ännu fler människor via
Svenska Diabetesförbundet! Att öka kunskapen och förståelsen om diabetes, både min
egen och andras! Viktigt är människors lika värde oavsett vilken typ av diabetes man har!
Att rekrytera fler medlemmar och att locka till olika forum med möjlighet att träffa andra!
Att få jobba med påverkansarbetet som hela tiden pågår.
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När jag startade Facebookgruppen ”Bolla Diabetestankar”, som idag har 13.000
medlemmar insåg jag snart att man via sociala medier kan uppnå mål i det egna
välbefinnandet! Jag hoppas att tillsammans med likasinnade styra tåget i rätt riktning och
det känns som nästkommande år kan bli mycket spännande!
Mitt driv och ansvar vid Bolla‐konferenserna och familjelägren har gett mig ett stort
kontaktnät inom diabetes och jag hoppas få möjligheten att visa vad jag går för!

Cecilia Lund nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Namn, ålder och diabetesanknytning?
I’m back! Jag heter Cecilia Lund och är 63 år. Jag fick typ 1 Diabetes 1966, 52 år sedan och
har varit medlem sedan dess. Jag har varit anställd på Diabetesförbundet och
Diabetesfonden i 27 år som ekonom. Jag blev uppsagd för 1,5 år sedan.
Vad lockar dig till uppdraget?
Jag har under min tid på Diabetesförbundet alltid känt mig engagerad i allt som gäller
diabetes och känner att jag har mer att ge. Efter alla mina år har jag ett stort kontaktnät
inom diabetesvärlden. Jag var bl.a. med och startade upp Hufvudstadens
Diabetesförening.
Thomas Löfvenius nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
För information om Thomas Löfvenius se presentationsfilmen på förbundets hemsida.

Anneli Nordström nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Annelie Nordström, 61 år, ingen personlig koppling till diabetes. Men gedigen kunskap
om svensk hälso‐ och sjukvård och äldreomsorg samt ett stort nätverk i politiken.
Vad lockar dig till uppdraget?
Det som lockar mig i uppdraget är att få använda mina erfarenheter till något angeläget.
Jag vill göra något meningsfullt med min tid.
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Eira Olofsson nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Eira Olofsson, 52 år (53 i september). Jobbar som Länssamordnare diabetes i
Västerbotten.
Vad lockar dig till uppdraget?
Är drivande och intresserad av diabetesfrågor. Gör mycket föreläsningar om diabetes för
både personal och patienter (Diabetesföreningen).

Lars Persson nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Lars Persson, 53 år, typ 1 diabetiker sedan 1995. Olika uppdrag i Örnsköldsviks
Diabetesförening, började som vice ordförande ‐97, sedan ordförande ‐99 samt olika
uppdrag i Västernorrlands län. Jobbat med läger och är ordförande sedan ‐04 etc.
Vad lockar dig till uppdraget?
Vad som lockar mig är att göra det lättare/enklare och bättre att kunna leva med
sjukdomen DIABETES.

Jenny Pettersson nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Jag heter Jenny Pettersson och är 28 år. Ja har haft diabetes typ 1 sedan 2001 och har
tidigare varit engagerad som ledamot, vice ordförande och ordförande i Ung Diabetes.
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Vad lockar dig till uppdraget?
Jag vill engagera mig inom förbundsstyrelsen för att jag vill vara en aktiv del i arbetet att
göra livet enklare för personer med diabetes. Sedan jag började engagera mig inom
förbundet har jag sett vilken kraft det är när vi alla går ihop mot ett gemensamt mål och
det vill jag än en gång vara en del av. Trots att förbundet under åren genomfört ett
enormt viktigt arbete med att bygga ett starkare förbund, skapa större medlemsnytta och
skapa förutsättningar för engagemang inom förbundet så finns det fortfarande mycket att
arbeta med. Med min breda erfarenhet av strategiskt samt operativt arbete inom ideella
förbund hoppas jag att jag kan vara en tillgång i det arbetet.

Kent Pettersson nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
För information om Kent Pettersson se presentationsfilmen på förbundets hemsida.
Patrik Strömberg nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
För information om Patrik Strömberg se presentationsfilmen på förbundets hemsida.

Peter Pollak nominerad som förtroendevald revisor
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Peter Pollak, 75 år, diabetes typ 2.
Vad lockar dig till uppdraget?
Det som lockar mig är att jag kan vara till nytta för Diabetesförbundet och alla med
diabetes. Varit revisor sedan 2009. Fick så fint stöd när jag fick diabetes 2006.

Ann‐Catrine Lundström nominerad som förtroendevald revisor
Namn, ålder och diabetesanknytning?
Jag heter Ann‐Catrine Lundström och är 50 år och har diabetes typ 1 sedan 1984.
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Vad lockar dig till uppdraget?
Jag sitter som kassör i Söderhamns Diabetesförening och även i länsföreningen. Arbetar
som redovisningsassistent med löpande bokföring och bokslut så denna post är naturlig
då jag kan bidra med min erfarenhet till förbundet. Har suttit som revisor i förbundet
sedan Riksstämman 2006.

Örjan Arwidsson nominerad som förtroendevald revisorsersättare
Namn, ålder, diabetesanknytning?
Örjan Arwidsson, är numera pensionär, diabetes typ 2. Ordförande i Diabetesföreningen i
Karlstad. Aktiv föreningsmänniska.
Vad lockar dig till uppdraget?
Jag har varit revisorsersättare den senaste stämmoperioden. Jag vill engagera mig i
föreningslivet och i Diabetesförbundet.

Vill du veta mer om de olika kandidaterna? Besök förbundets hemsida!
På www.diabetes.se kan du få mer information om kandidaterna genom att titta på de
filmer som varje kandidat har spelat in. Du hittar filmerna under Riksstämman 2018.
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Sammanställning över inkomna
nomineringar

Uppdrag Förbundsordförande

Nominerad av

Cajsa Lindberg, Stockholm

Höglandets DF, DF i Borås m.o., DF i
Falköping‐Tidaholm m.o., DF i
Västerbottens län, Lycksele DF, Södra
Lappmarkens DF, DF i Umeå m.o.,
Eskilstuna DF, Sörmlands läns DF,
Sydvästra Skånes DF, Mellanskånes DF, DF
Norra Älvsborg, Tjustbygdens DF, STO‐
REG:s DF, DF i Halmstad, DF i Luleå,
Kungälv‐Ale DF, DF i Helsingborg m.o.
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Uppdrag
Förbundsstyrelseledamot

Nominerad av

Jonas Bergstedt, Umeå

Lycksele DF, Södra Lappmarkens DF, DF i
Västerbottens län, DF i Umeå m.o., DF i
Norra Älvsborg, Tjustbygdens DF,
Ovansiljans DF

Linda Blom, Katrineholm

DF i Borås m.o., DF Falköping‐Tidaholm
m.o., DF i Lidköping m.o., Eskilstuna DF,
Sörmlands läns DF, DF i Helsingborg

Judy Boström, Östersund

Leif Brandt, Vetlanda

Joanna Eriksson, Pilgrimstad

Jens Hall, Borås

Östersunds DF

Höglandets DF, Ovansiljans DF, DF i
Landskrona m.o.

Jämtlands läns DF

DF i Borås m.o., DF i Falköping‐Tidaholm
m.o., DF i Lidköping m.o., Eskilstuna DF,
Tjustbygdens DF

Teresa Hermansson, Örebro

Örebro DF m.o.

Ida Lydén, Veddige

Kungsbacka DF
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Thomas Löfvenius, Gävle

DF i Gävle, Söderhamns DF, DF Norra
Älvsborg, Tjustbygdens DF, Ovansiljans
DF, Sandvikens DF m.o., Örnsköldsviks DF

Carola Molin, Umeå

DF i Västerbottens län, Lycksele DF, Södra
Lappmarkens DF, DF i Umeå m.o.

Annelie Nordström, Stockholm

Hufvudstadens DF, Roslagens DF

Eira Olofsson, Umeå

DF i Umeå m.o.

Lars Persson, Örnsköldsvik

Roslagens DF, Södra Ångermanlands DF,
Hufvudstadens DF, Sandvikens DF
m.o.,Västernorrlands läns DF,
Örnsköldsviks DF, Söderhamns DF,
Medelpads DF

Kent Pettersson, Umeå

DF i Umeå m.o.

Maria Sitell, Sollentuna

DF i Helsingborg m.o.

Anna Stigsdotter, Malung

Höglandets DF, Södra Dalarnas DF,
Dalarnas läns DF, Söderhamns DF,
Örnsköldsviks DF, Ovansiljans DF, Södra
Ångermanlands DF, Hanna Wihlborn
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Patrik Strömberg, Norrköping

Östergötlands läns DF.

Uppdrag Revisor

Nominerad av

Bo Drakhamre, Landskrona

Martin Svensson

Örjan Arwidsson, Karlstad

Tjustbygdens DF

Ann‐Catrine Lundström, Söderhamn

DF i Gävle, DF i Söderhamn, Tjustbygdens
DF, Örnsköldsviks DF, Ovansiljans DF,
Sandvikens DF, DF i Luleå

Ove Nilsson, Norrköping

Roslagens DF, Hufvudstadens DF,
Östergötlands läns DF

Peter Pollak, Sala

DF i Luleå, Örnsköldsviks DF, Tjustbygdens
DF, DF i Söderhamn

Uppdrag Revisorsersättare

Nominerad av

Bo Drakhamre, Landskrona

Martin Svensson

Örjan Arwidsson, Karlstad

Söderhamns DF, Värmlands läns DF, DF i
Karlstad, DF i Luleå

Ann‐Catrine Lundström, Söderhamn

DF i Gävle

Nomineringar som skickats in efter det att nomineringstiden gått ut redovisas inte.
30

Åtgärdade motioner från
Riksstämman 2015
Motion nr 16 Om Regionindelning
Riksstämmans beslut:
att

anta Kent Olaissons förslag innebärande att Värmlands, Västra Götalands och
Örebro län under en treårsperiod genomför var sin regionkonferens för att
utvärdera till nästa Riksstämma.

Under mandatperioden har regionkonferenser genomförts och testperioden har
utvärderats. Se vidare FS yttrande över motionerna 6, 7, 9, 15, 17 och 22.

Motion nr 66 Ett enat Diabetesförbund
Riksstämmans beslut:
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att fortsätta samtalen med
Diabetesorganisationen i Sverige, i syfte att nå en överenskommelse om
samgående.

Det har gått drygt åtta år sedan Storstockholms Diabetesförening uteslöts ur Svenska
Diabetesförbundet, vilket fick till följd att fyra lokalföreningar bildat
Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS). Allt sedan 2012 har samtal förts med DiOS i syfte
att åter bli en enad rörelse, men utan resultat. Förbundsstyrelsen utsåg i början av den
gångna mandatperioden en förhandlingsdelegation bestående av förbundsordföranden,
FS‐ledamot Ulf André samt förbundsdirektören. En rad möten har genomförts med
företrädare för DiOS där olika aspekter diskuterats, vilka löpande rapporterats till FS samt
i samband med t.ex. regionkonferenser och förbundskonferens. Förbundsordföranden
och ordföranden i DiOS skrev i början av 2016 ett gemensamt upprop, ”Vi menar allvar”,
som publicerats i förbundets medlemstidning och Storstockholms Diabetesförenings
medlemstidning samt också på respektive hemsida. Någon lösning har dock inte varit
möjlig att nå i de efterföljande samtalen, då respektive organisation stått för långt ifrån
varandra. Medan Diabetesförbundet haft som utgångspunkt att först diskutera och enas
kring målen med en gemensam organisation, har DiOS först velat diskutera
organisatoriska frågor.
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Förbundsstyrelsen har inte tolkat det uppdrag som stämman gett som att detta inbegripit
en upplösning av Diabetesförbundet för att bilda en helt ny organisation. Samtalen har
därför avslutats.

Motion nr 46 Medlemsregister
Riksstämmans beslut:
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.

Under hösten 2015 tillsattes en referensgrupp som under 2016 tittade på förbättringar av
registrets funktioner samt behov av utbildningar. Medlemsregistret har utvecklats
baserat på de behov som identifierades.

Motion nr 47 Rätt uppgifter i medlemsregistret
Riksstämmans beslut:
att

bifalla motionen, innebärande att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att skaffa en
bättre rutin för hantering och uppdatering av adressuppgifter och e‐post i
medlemsregistret.

Postadresser uppdateras mot SPAR (Statens Personadressregister) inför varje utskick av
tidningen Allt om Diabetes, dvs. sex gånger per år. Det finns idag ingen central databas
över e‐postadresser likt SPAR, utan vi är helt beroende av att medlemmarna meddelar
oss då de byter e‐postadress.
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Motion nr 49‐52 Rörande medlemskort
Riksstämmans beslut:
att

anta förbundsstyrelsens förslag, innebärande att förbundsstyrelsen ges i uppdrag
att ta fram rutiner för utfärdande av medlemskort, och att bifalla tilläggsförslaget
om att medlemskort ska vara infört senast 2016‐01‐01.

Medlemskort har införts och skickas ut på avin för medlemsavgift sedan början av 2016.

Motion nr 63 E‐post
Riksstämmans beslut:
att

anse motion nr 63 besvarad, och att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
tillhandahålla föreningarna e‐postadresser med domänadressen
”diabetesforening.se”.

Under mandatperioden har domänen diabetesforening.se inskaffats. På grund av
problematik kring support har styrelsen beslutat att inte tillhandahålla e‐postadresser till
föreningarna under mandatperioden. Kansliet har inte de personella resurserna att
tillhandahålla support och skall en extern leverantör upphandlas behöver de få tillgång till
register över styrelsemedlemmar för att kunna verifiera att personerna som ber om
support även har behörighet att få åtkomst till respektive förenings konto. Detta
förutsätter att föreningarna årligen skickar in sina handlingar till förbundskansliet över
vilka som sitter i föreningens styrelse, vilket tyvärr inte alla föreningar gör.

Motion nr 56‐58 Marknadsföring
Riksstämmans beslut:
att

anse motionerna nr 56‐58 besvarade, och att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
utarbeta en konkret handlingsplan för marknadsföring som ska vara färdig senast
2016‐01‐01.

Förbundsstyrelsen beslutade i januari 2016 om en handlingsplan för marknadsföring, den
har presenterats för föreningarna. Framtidsresan och D20 är delar av handlingsplanen. En
marknadsstrateg har anställts och samarbetet med MTG har tillkommit under
mandatperioden.
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Motion nr 60‐62 Rörande kommunikation
Riksstämmans beslut:
att

bifalla motionerna 60‐61 och första att‐satsen i motion nr 62 på så sätt att
stämman 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 nr 62 besvarade.

Förbundsbladet med information till förtroendevalda skickas till postmottagare samt
ordförande.

Motion nr 59 Välkänd organisation
Riksstämmans beslut:
att

anse motionen besvarad, och att anta tilläggsförslaget att förbundsstyrelsen
presenterar en marknadsföringsplan för nationella aktiviteter senast 2016‐01‐01.

I januari 2016 fanns en marknadsföringsstrategi för Diabetesförbundet på plats. Den
presenterar bland annat hur Förbundet skall marknadsföra medlemserbjudanden, samt
hur nationella aktiviteter och samarbeten skall marknadsföras.

Motion nr 27‐28 Tandvård
Riksstämmans beslut:
att

bifalla första‐tredje att‐satserna i motion nr 27, att bifalla motion nr 28, och att
anse fjärde att‐satsen i motion nr 27 besvarad.

Se vidare förbundsstyrelsens yttrande över motion 12. Socialstyrelsen har i sitt
regleringsbrev för 2018 fått i uppdrag av Regeringen att kartlägga och analysera de hinder
som finns för ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso‐ och sjukvård.
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Motion nr 29 Rätten till insulinpump och motion nr 30 Rätten till CGM
Riksstämmans beslut:
att

bifalla motionerna.

Förbundet har bedrivit ett omfattande arbete för att påverka införandet av ett nytt
statligt system för tekniska hjälpmedel. Vi har deltagit i Nationella Programrådet som har
tagit fram nationella riktlinjer och fått med livskvalitet som en del i riktlinjerna. Förbundet
har tillsammans med övriga organisationer i Nationella Diabetesteamet skrivit
debattartiklar och deltagit på seminarier i frågan. Under mandatperioden har landsting
infört patientavgift för kontinuerlig glukosmätning, vilket vi reagerat starkt på.
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Anmälan om övriga stiftelser
Samförvaltning
Sedan 2012 har kapitalet i Diabetesförbundets övriga stiftelser samförvaltats hos Humle
Kapitalförvaltning AB. Det betyder att stiftelsernas samlade kapital är gemensamt
placerat, i syfte att få högre avkastning. Bokföring, årsredovisning och revision sker
fortfarande separat för respektive stiftelse. Stiftelsernas värde bestäms genom en
fördelningsnyckel som anger stiftelsens andel av det samlade kapitalet i procent.
Vid ingången av 2015 var det samlade bokförda värdet 8 899 665 kr, medan
marknadsvärdet på det samlade kapitalet var 9 876 606 kr. Vid utgången av 2017 uppgår
det bokförda värdet till 10 227 637 kr. Marknadsvärdet på stiftelsernas samlade kapital
var vid samma tidpunkt 12 915 108 kr.

Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2, 802404‐9200
Allmänt
Stiftelsen Bror Lindahls Fond 2 bildades 1987 efter Kammarkollegiets beslut om
permutation av bestämmelser i Bror Lindahls testamente. Beslutet innebar att en
fastighet i Vellinge kommun som Svenska Diabetesförbundet erhållit i testamentarisk
gåva att använda för rekreation och semestervistelse för medlemmarna fick säljas.
Genom köpeskillingen bildades stiftelsen. Stadgar antogs i december 1989.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att utdela enskilda bidrag för finansiering av rekreation och
semestervistelse för medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.
Av stiftelsens avkastning ska 10 % föras till kapitalet. Resten får användas för stiftelsens
ändamål.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundets
stiftelseutskott.
Främjande av ändamålet
För verksamhetsåren 2015‐2017 har stiftelsen utlyst anslag om 30 000 kr per år. Utlysning
har skett genom annons i tidningen Allt om Diabetes och genom information på
Diabetesförbundets hemsida och i sociala medier. 2015 ansökte 91 personer om anslag.
Av de sökande uppfyllde fyra inte medlemskravet. 11 sökanden beviljades anslag. 2016
ansökte 74 personer om anslag, varav 14 beviljades. 2017 ansökte 86 personer om anslag,
varav 5 inte uppfyllde medlemsvillkoret. 11 sökanden beviljades anslag.
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Flerårsöversikt (kr)
Intäkter
Förmögenhet
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.resultat
Årets resultat
Beslutade bidrag
Destinatärer

2017
6 424
415873
299859
47412
‐404
2468
30000
11

2016
11469
395440
323868
71708
5330
15078
30000
14

2015
14320
377529
336317
85134
8091
31102
30000
11

2014
14034
368514
331965
86333
8434
30166
15000
6

2013
12187
322684
302750
73340
8269
42704
20000
5

2012
9663
296538
293563
54081
6775
19245
0
0

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Hjälpfond, 802012‐2431
Allmänt
Vid Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 1958 beslutades att en särskild stiftelse
skulle bildas för förbundets hjälpfond. För stiftelsen antogs stadgar samt överfördes
medlen från ”hjälpfonden”. Nu gällande stadgar antogs i december 1979.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp av akut och tillfällig karaktär till
medlemmar av Svenska Diabetesförbundets lokalföreningar i den utsträckning andra
hjälpåtgärder från samhällets sida inte står till hands. Hjälpbehovet ska ha anknytning till
vården av sjukdomen eller till diabetiska senkomplikationer. Av beslutet att anta stadgan
framgår att ändamålsparagrafen ska tolkas så att även sociala aspekter ska ligga till grund
för beslut om tilldelning av medel.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Hela kapitalet är tillgängligt för utdelning och ansökningar prövas löpande. På grund av
ett litet kapital kan dock endast få ansökningar beviljas. Medel kan tillföras genom bl.a.
insamlingar, donationer, gåvor och anslag. Några insatser för detta har inte gjorts.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundets
stiftelseutskott. Stiftelseutskottet har löpande diskuterat tolkningen av
ändamålsparagrafen.
Främjande av ändamålet
Utlysning sker genom annons i tidningen Allt om Diabetes och genom information på
Diabetesförbundets hemsida och i sociala medier.
Under 2015 beslutade stiftelsen om anslag vid tre tillfällen. 54 personer ansökte om
anslag på sammanlagt 414 541 kr. 7 sökanden beviljades anslag på sammanlagt 11 400 kr.
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Stiftelsen har beslutat om anslag vid två tillfällen under 2016. 58 personer har ansökt om
anslag på sammanlagt 341 721 kr. 10 sökanden beviljades anslag på sammanlagt 15 000
kr.
Under 2017 beslutade stiftelsen om anslag vid två tillfällen. 21 personer ansökte om
anslag på sammanlagt 218 224 kr. 8 sökanden beviljades anslag på sammanlagt 13 500 kr.
Flerårsöversikt (kr)
Intäkter
Förmögenhet
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.resultat
Årets resultat
Beslutade bidrag
Destinatärer

2017
3619
234299
168937
168937
‐228
1390
15850
7

2016
6431
221735
181603
181603
2978
8454
15000
10

2015
7960
209870
186961
186961
4608
17400
11400
12

2014
8095
199561
199561
199561
4980
17515
23400
38

2013
7548
204081
204081
204081
4945
26574
8300
9

2012
5851
177762
177762
177762
4103
11653
0
0

Stiftelsen Lydia och Oscar Linders Minnesfond, 802407‐9942
Allmänt
Stiftelsen bildades 1967 efter en testamentarisk gåva från direktören Oscar Linder,
Stockholm. Stadgar antogs i november 1996.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att lämna ekonomisk hjälp i anslutning till julen till pensionerade
medlemmar i Svenska Diabetesförbundet.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av förbundets
stiftelseutskott.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har för vart och ett av åren 2015‐2017 utlyst anslag om 50 000 kr, 60 000 kr och
60 000 kr. Utlysning har skett genom annons i tidningen Allt om Diabetes och genom
information på Diabetesförbundets hemsida och i sociala medier.
Under 2015 ansökte 53 personer om anslag. Tre sökande uppfyllde inte medlemsvillkoret.
50 sökande beviljades anslag med vardera 500 kr, enligt då gällande anslagsbegränsning.
Sammanlagt betalades anslag om 25 000 kr ut.
2016 uppgick antalet ansökningar till 32. Fyra av de sökande uppfyllde inte
medlemsvillkoret. Övriga 28 beviljades anslag på sammanlagt 38 200 kr.
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Under 2017 ansökte 39 personer om anslag. Samtliga sökanden uppfyllde
medlemsvillkoret och beviljades anslag om sammanlagt 60 000 kr.
Flerårsöversikt (kr)
Intäkter
Förmögenhet
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.resultat
Årets resultat
Beslutade bidrag
Destinatärer

2017
2016
18605
31497
1169575 1087741
843304 889667
151585 197948
‐1137
14611
6940
41476
60000
38200
39
28

2015
37708
994156
885630
193911
21232
81827
25000
50

2014
34905
916049
825141
143144
20873
74926
30000
59

2013
30073
830499
781308
104139
20297
105269
15000
58

2012
22719
696522
690202
22367
15930
45247
40000
72

Stiftelsen Bertil Dahléns Minnesfond, 802477‐5598 (upphört)
Allmänt
Stiftelsen bildades 1985 då Svenska Diabetesförbundet, genom avtal med de efterlevande
till förbundsordföranden Bertil Dahlén som avlidit, åtog sig att förvalta en upprättad
minnesfond. Stadgar antogs i december 1997. Stiftelsen har numera upphört sedan
tillgångarna förbrukats. Sedan årsredovisningen för 2016 upprättats har stiftelsen
avregistrerats.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att möjliggöra för ungdomar med egen diabetes typ 1 att erhålla
stipendier för resor inom och utom landet för att på utbildningar, kongresser m.m.
förkovra sig i diabetes.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas stipendium gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Styrelsen för stiftelsen utgörs av samma ledamöter som ingår i Svenska
Diabetesförbundets stiftelseutskott.
Främjande av ändamålet
Styrelsen beslutade under 2015 att utlysa hela kapitalet för anslag. Utlysning har skett
genom annons i tidningen Allt om Diabetes och på Diabetesförbundets hemsida. Hela
kapitalet delades ut till fyra sökanden.
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Flerårsöversikt (kr)
2016
Intäkter
Förmögenhet
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.resultat
Årets resultat
Beslutade bidrag
Destinatärer

0
0
0
0
0
0
0
0

2015
143
3761
‐6656
‐6656
‐117
112
29902
4

2014
1264
33194
29902
29902
578
2535
20000
5

2013
1754
29153
26284
26284
1019
5975
20000
5

2012
1952
55419
59288
59288
1369
3887
5150
2

Stiftelsen Ingrid & Ebbe Johannessons Minnesfond, 802408‐3803
Allmänt
Stiftelsen bildades 1998 efter en testamentarisk gåva från Ingrid Johannesson från
Uppsala, som avlidit året innan. Ingrid Johannesson bodde tillsammans med sin bror Ebbe
Johannesson, som avled två veckor före henne. Han hade inte skrivit något eget
testamente, men Kammarkollegiet beslutade i december 1999 att för Allmänna
Arvsfondens räkning avstå halva arvet efter Ebbe Johannesson till förmån för den bildade
stiftelsen.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att utdela bidrag med inriktning på rehabilitering av svenska barn
med diabetes, så att de kan ha lite roligt.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas anslag gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Styrelsen för stiftelsen utgörs av samma ledamöter som ingår i Svenska
Diabetesförbundets styrelse.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen utlyste år 2015 anslag om 120 000 kr och för vart och ett av åren 2016 och 2017
anslag om 150 000 kr. Utlysning har skett genom annons i tidningen Allt om Diabetes och
genom information på Diabetesförbundets hemsida och i sociala medier.
Under 2015 ansökte 52 personer om anslag på sammanlagt 271 242 kr. 43 sökande
beviljades anslag på sammanlagt 120 000 kr.
2016 uppgick antalet ansökningar till 42 och den totala summan till 262 100 kr. 42
sökande beviljades anslag på sammanlagt 150 000 kr.
Under 2017 ansökte 44 personer om anslag på sammanlagt 156 761 kr. 43 sökande
beviljades anslag på sammanlagt 150 000 kr.

40

Flerårsöversikt (kr)
Intäkter
Förmög.
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.res.
Årets res.
Besl. bidrag
Destinatärer

2017
2016
2015
2014
2013
2012
31279
55868
69899
67501
58894
46150
2025049
0
0 1769220 1576786 1420156
1460132 1574334 1638417 1593422 1480452 1402057
1460132 1574334 1638417 1593422 1480452 1402057
‐1967
25966
40270
41326
40724
32359
12017
0
0 145854 207132
91913
150000 150000 120000
80000
80000
80000
43
42
43
46
41
32

Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom,
815201‐1576
Allmänt
Stiftelsen bildades 1989 efter en testamentarisk gåva från Karin Pettersson, Piteå,
uppgående till cirka 400 000 kr. Stadgar antogs i december 1989.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut avkastningen av kapitalet som stipendier till
ungdomar med diabetes som utövar någon form av idrott. Stipendierna ska användas till
resor och träningsläger.
Som grundläggande villkor för att kunna beviljas stipendium gäller att sökanden vid
ansökningstillfället varit medlem i Diabetesförbundet i minst ett år.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av
förbundsstyrelsen. Beslut om utdelning av stipendier fattas av en särskild stipendienämnd
som består av ledamöterna i förbundets verkställande utskott, en representant för
läkarkåren verksam inom behandling av barn‐ och ungdomsdiabetes samt en
representant för idrottsrörelsen.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har under åren 2015‐2017 beslutat att utlysa stipendier om 50 000 kr per år. På
grund av stadgans reglering om när utdelning ska ske fattas beslut om utdelning först året
efter utlysningen. Vilka som tilldelats stipendier offentliggörs i samband med Riksstämma
alternativt förbundsmöte samt publiceras i Allt om Diabetes. Under år 2015 har således
delats ut stipendier om 30 000 kr, som utlysts under 2014. Utlysning har skett genom
annons i tidningen Allt om Diabetes och genom information på Diabetesförbundets
hemsida och i sociala medier. En informationsbroschyr har tagits fram som distribuerats
till diabetesmottagningar för barn och ungdomar.
Den särskilda stipendienämnden har sammanträtt en gång per år. Inför utdelningen år
2015 ansökte 11 personer om stipendier. Av dessa beviljades sju stipendier på mellan
3 000 kr och 7 500 kr. Även 2016 uppgick antalet sökande till 11 personer.
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Stipendienämnden beslutade att dela ut sju stipendier på mellan 1 000 kr och 10 000 kr,
till ett sammanlagt belopp om 30 000 kr. 2017 ansökte 24 personer om stipendier. Av
dessa beviljades 17 stipendier på mellan 1 000 kr och 10 000 kr, till ett sammanlagt
belopp om 50 000 kr.
Flerårsöversikt (kr)
Intäkter
Förmögenhet
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.resultat
Årets resultat
Beslutade bidrag*
Destinatärer*

2017
12554
812736
586011
148072
‐789
4823
50000
17

2016
22128
764176
625866
187927
10265
29138
30000
11

2015
26611
701590
625003
187064
15207
57970
30000
7

2014
25103
659155
593780
163370
15243
54115
30000
8

2013
21911
616258
580418
143142
15025
76935
0
0

2012
16195
496314
492000
72398
11355
32253
0
0

*) Beslut om utlysning av stipendier tas året innan, men p.g.a. stadgans utformning
fördröjs utdelningen ett år. Beslutat belopp och antal destinatärer redovisas för det år
utdelning sker.

Stiftelsen Inga‐Lisa och Stig Göthbergs Fond, 802424‐1096
Allmänt
Stiftelsen bildades 2003 efter en testamentarisk gåva av Inga‐Lisa och Stig Göthberg,
Bromölla, varvid stiftelsen tillfördes ett kapital på 1 700 292 kr.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att årligen dela ut 25 000 kr – ränta och kapital – till behövande
barn med diabetes samt till forskning så länge medlen räcker.
Stiftelsens hela kapital är tillgängligt för utdelning, men med den beloppsbegränsning
som anges i ändamålet. Under 2015 har ansökan om permutation gjorts hos
Kammarkollegiet för att möjliggöra en högre utdelning. Efter underhandskontakt har
ansökan dock dragits tillbaka, då den annars skulle komma att avslås.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av
förbundsstyrelsen.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har för vart och ett av åren 2015‐2017 delat ut 25 000 kr, som tillfallit Stiftelsen
Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden.
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Flerårsöversikt (kr)
Intäkter
Förmög.
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.res.
Årets res.
Besl. bidrag

2017
47268
3060175
2206493
2206493
‐2972
18159
25000

2016
77866
2689070
2202367
2202367
36122
102536
25000

2015
89639
2363269
2105284
2105284
51698
195744
25000

2014
81668
2144486
1931790
1931790
50042
176508
25000

2013
68729
1883478
1771058
1771058
47559
241753
25000

2012
51618
1542855
1543160
1543160
36193
102802
25000

Stiftelsen Carl‐Erik Fredrikssons Fond, 802404‐6958
Allmänt
Stiftelsen bildades 1980 efter en gåva från Carl‐Erik Fredriksson i Hjo på 150 000 kr.
Stadgar antogs i november 1996.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att avkastningen av kapitalet ska användas till främjande av
forskning inom diabetesområdet.
Av stiftelsens avkastning ska 10 % föras till kapitalet. Resten får användas för stiftelsens
ändamål.
Styrelsen för stiftelsen har tidigare utgjorts av samma ledamöter som ingår i Svenska
Diabetesförbundets styrelse. Styrelsen beslutade den 7 december 2014 om ändrad
förvaltningsform, vilket registrerats av länsstyrelsen den 13 april 2016. Svenska
Diabetesförbundet är sedan dess förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av
förbundsstyrelsen.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har för åren 2015‐2017 delat ut anslag som tillfallit Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden.

Flerårsöversikt (kr)
Intäkter
Förmög.
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.res.
Årets resultat
Besl. bidrag

2017
15697
1016284
732766
90794
‐988
6031
31846

2016
25902
893040
731406
90126
12039
34052
60091

2015
29796
0
699165
60091
17036
64874
93859

2014
30371
797509
718410
93859
18484
65515
0

2013
25232
709705
668433
33046
17334
88628
0

2012
18649
566852
566852
‐48453
13076
37142
0
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Stiftelsen Edla och Nils Eric Wickbergs Fond för Diabetesforskning,
802405‐2857
Allmänt
Stiftelsen bildades 1984 efter en donation på 100 000 kr från Nils Eric Wickberg, Åstorp,
till minne av hans hustru Edla Wickberg. Stadgar för stiftelsen antogs i september 1996.
Verksamhet
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen efter Svenska Diabetesförbundets val
får disponeras för i första hand forskning angående syn‐ och kärlbesvär i samband med
diabetes och i andra hand annan diabetesforskning.
Svenska Diabetesförbundet är förvaltare för stiftelsen. Beslutsorgan utgörs av
förbundsstyrelsen.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har för åren 2015‐2017 delat ut anslag som tillfallit Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden.
Flerårsöversikt (kr)
Intäkter
Förmög.
Eget kapital
Disp. kapital
Förvaltn.res.
Årets res.
Besl. bidrag

2017
64582
4181119
2965084
208364
‐4062
24811
132643

2016
106563
3674078
2959445
202726
49353
140268
70083

2015
122473
0
2826803
70083
70083
266893
49649

2014
112171
2945461
2653323
49649
68181
241884
0

2013
93191
2621102
2468669
‐196054
63932
327246
0

2012
6880
2127212
2092583
‐259987
48296
137180
0

Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar
att

godkänna anmälan.
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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
att

Ung Diabetes råds och Föräldrarådets ledamöter har yttrande‐ och förslagsrätt
under Riksstämman, och
förklara beslutet omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 2.
Arvode till valberedningen
Enligt stadgan ska Riksstämman besluta om arvode till bl.a. valberedningens ledamöter.

Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar
att
att

att

att

bestämma arvodet till valberedningens sammankallande till 18 000 kr för hela
den kommande mandatperioden 2018‐2021, att utbetalas med 1/3 per år,
bestämma arvodet till valberedningens övriga ledamöter till 15 000 kr per
person för hela den kommande mandatperioden 2018‐2021, att utbetalas med
1/3 per år,
i övrigt gäller samma ersättningar som för övriga förtroendevalda i Förbundet,
för sammanträde eller tjänsteförrättning beslutad av valberedningens
sammankallande,
förklara beslutet omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 3.
Enhetlig medlemsavgift i
Svenska Diabetesförbundet
Bakgrund
Svenska Diabetesförbundets medlemsavgift består idag av två delar: En förbundsavgift
som styrelsen bestämmer och en avgift som respektive lokalförening bestämmer. Det
medför att medlemmarna har olika medlemsavgift beroende på vilken lokalförening man
tillhör.

En enhetlig medlemsavgift gör det enklare att kommunicera medlemskapet och att
genomföra breda rekryteringssatsningar. Det minskar också administrationen. Ytterligare
en aspekt är att Svenska Diabetesförbundet arbetar för jämlik vård över hela landet och
då är det ju logiskt att medlemsavgiften är lika stor oavsett bostadsort.

Ungefär 450 000 personer lever med diabetes i Sverige idag, av dem är endast 23 000
medlemmar i Svenska Diabetesförbundet. Förbundsstyrelsen anser att en viktig
förutsättning för att Svenska Diabetesförbundet ska kunna växa som organisation, är att
det införs en ny medlemsavgiftsmodell enligt förslaget nedan, där medlemsavgiften är
enhetlig över hela landet.

Att Svenska Diabetesförbundet har stor representation bland personer med diabetes är
viktigt för vår trovärdighet när vi driver frågor gentemot politiker och andra
beslutsfattare. Att vi växer som organisation är också viktigt för att vi ska kunna utveckla
verksamheten och göra det lättare för alla som lever med diabetes!

Fördelar med enhetlig medlemsavgift
•

Enklare och tydligare kommunikation av medlemskapet

•

Enklare att marknadsföra medlemskapet och genomföra breda
rekryteringssatsningar som t ex annonsering digitalt och reklamfilm i TV

•

Minskad administration

•

Jämlikt över hela landet – samma medlemsavgift oavsett bostadsort
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Förslag ny medlemsavgiftsmodell
MEDLEMS‐
KATEGORIER
Huvudmedlem

BESKRIVNING



Motsvarar
Medlem med
tidning i dag




Supportmedlem
Motsvarar
Familjemedlem
och Medlem utan
tidning i dag





MEDLEMS‐
AVGIFT

350 kr per år
Rösträtt
Tillgång till samtliga
medlemsförmåner:
Förbundets tidning,
medlemsförsäkringar,
rådgivning
Möjlighet att delta i
lokalföreningens
aktiviteter
Möjlighet till
delbetalning via
autogiro
Rösträtt
175 kr per år
Möjlighet att delta i
lokalföreningens
aktiviteter

FÖRDELNINGS‐
NYCKEL
Centralt: 225 kr
Lokalt: 125 kr

Centralt: 100 kr
Lokalt: 75 kr

Med det här förslaget kommer 87 av 89 lokalföreningar (motsvarar ca 20 000 av
förbundets medlemmar) få samma eller ökade intäkter, förutsatt att medlemsantalet inte
minskar jämfört med 2017‐12‐31 och att fördelningen mellan medlemskategorierna
fortsätter vara ungefär densamma som idag. De två lokalföreningar som riskerar att få
minskade intäkter i samband med införandet av den nya medlemsavgiftsmodellen
beräknas få så liten minskning att den torde kunna accepteras (Hufvudstaden 15 725
kr/år och Göteborgs DF 19 860 kr/år).
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Införande av enhetlig medlemsavgift
Förslaget föreslås börja införas den 1 november 2018 så att vi kan dra nytta av fördelarna
med en enhetlig medlemsavgift i samband med årets Diabetesgala och genomförande av
Världsdiabetesdagen.

Förslaget föreslås också införas i två steg, över två år, för att minska risken för
medlemstapp:

År 1
•

Alla befintliga medlemmar som blir Huvudmedlemmar och som idag har en avgift
upp till 300 kr får en medlemsavgift om 300 kronor, övriga behåller 2018 års
medlemsavgift. Fördelningsnyckeln år 1 blir 200 kronor centralt och 100 kronor
lokalt.

•

Alla befintliga medlemmar som blir Supportmedlemmar får en medlemsavgift om
175 kronor.

•

Alla nya Huvudmedlemmar får en medlemsavgift på 350 kr, alla nya
Supportmedlemmar får en medlemsavgift på 175 kr.

År 2
•

Alla, både befintliga och nya Huvudmedlemmar, får en medlemsavgift på 350 kr.

•

Alla, både befintliga och nya Supportmedlemmar, får en medlemsavgift på 175 kr.

I samband med införandet av en enhetlig medlemsavgift kommer det vara möjligt att
delbetala medlemsavgiften via autogiro. Det kommer också satsas extra mycket på att
kommunicera nyttan och värdet med att vara medlem i Diabetesförbundet, t ex i artiklar
och annonser i medlemstidningen Allt om Diabetes samt i en medlemsguide som ska
bifogas medlemsfakturan. Även särskilda rekryteringskampanjer kommer att genomföras
i samband med införandet av den nya medlemsavgiftsmodellen.

Konsekvensändringar
Möjligheten som finns att idag vara medlem i mer än en lokalförening föreslås tas bort,
då det är en möjlighet som inte används och som kräver onödig administration. En person
som av någon anledning vill stötta en förening kan istället t.ex. lämna ett bidrag till
föreningen. Eftersom de förändringar som föreslås kräver övergångsbestämmelser
föreslås också en ändring i § 28 i stadgan, där flera av bestämmelserna inte längre
behövs.
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Varje år är det flera föreningar som inte skickar in verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse samt revisionsberättelse. Dessa handlingar ligger till grund för förbundets
statsbidragsansökan och Förbundet går miste om ca 20 000 kronor per förening som inte
lämnar in handlingarna, under 2017 gick Förbundet miste om ca 100 000 kronor i
statsbidrag. Kansliet kontaktar föreningar som ej skickat in handlingarna och påminner
dem. Detta är ett arbete som pågår under sommaren då det är svårt att få tag på
föreningens representanter, och efter sommaren skall ansökan om statsbidrag lämnas in.
Föreslås sista datum för inlämning ändras till den 30 april, så kansliet kan kontakta
föreningarna som inte lämnar in innan semestrarna.

Förslag på ändring av stadgan
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 4 Medlemskap (första stycket)

§ 4 Medlemskap (första stycket)

Den fysiska 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 i,
eller som han eller hon särskilt angett.
Den som önskar vara medlem i mer än en
förening betalar endast
lokalföreningsavgift för varje
tillkommande medlemskap.

Den fysiska 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 i,
eller som han eller hon särskilt angett.

§ 5 Medlemsavgift

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften består av
förbundsavgift, 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.

Medlemsavgiften bestäms av
Riksstämman. Det finns två
medlemskategorier: Huvudmedlem och
supportmedlem. I huvudmedlemskap
ingår prenumeration på förbundets
tidning och medlemsförmåner.
Huvudmedlem kan på begäran avstå från
tidningen, men har inte rätt till reducerad
medlemsavgift. Supportmedlem betalar
reducerad medlemsavgift och har inte
tillgång till medlemsförmåner

(sista meningen tas bort)

Förbundet redovisar uppburna avgifter till
respektive lokalförening vid de tidpunkter
som förbundsstyrelsen bestämmer, dock
minst en gång per kvartal.
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En medlem vars medlemskap upphör i
förtid har inte rätt till återbetalning av
inbetald medlemsavgift.

Förbundet betalar ut lokalföreningens
andel av medlemsavgiften vid de
tidpunkter som förbundsstyrelsen
bestämmer, dock minst en gång per
kvartal.

En medlem vars medlemskap upphör i
förtid har inte rätt till återbetalning av
inbetald medlemsavgift.
§ 6 Medlemsregister

§ 6 Medlemsregister

I förbundets centrala medlemsregister
registreras de uppgifter rörande
medlemmarna, inklusive personnummer,
som förbundsstyrelsen vid varje tillfälle
finner nödvändigt på grundval av dels
vilket underlag som krävs för ansökan om
statsbidrag, dels vilka uppgifter som krävs
för distribution av tidningen Diabetes
samt administrationen av
familjemedlemskap och
medlemsförmåner.

I förbundets centrala medlemsregister
registreras de uppgifter rörande
medlemmarna, inklusive personnummer,
som förbundsstyrelsen vid varje tillfälle
finner nödvändigt på grundval av dels
vilket underlag som krävs för ansökan om
statsbidrag, dels vilka uppgifter som krävs
för distribution av förbundets tidning
samt administrationen av
medlemsförmåner.

§ 9 Riksstämman

§ 9 Riksstämman

…

…

i)

Ärenden

i)

Ärenden

Följande ärenden ska alltid behandlas av
Riksstämman:

Följande ärenden ska alltid behandlas av
Riksstämman:

…

…

‐ Beslut om förbundsavgift för de tre
nästkommande åren

‐ Beslut om medlemsavgift för de tre
nästkommande åren för de
medlemskategorier som anges i § 5 samt
om lokalföreningens andel av
medlemsavgiften

‐ Beslut om reducerad förbundsavgift för
familjemedlemmar för de tre
nästkommande åren
‐ Beslut om tidningsavgift för de tre
nästkommande åren

…

…
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§ 13 Anslutning till Svenska
Diabetesförbundet (andra stycket)

§ 13 Anslutning till Svenska
Diabetesförbundet (andra stycket)

En lokalförening som blivit ansluten ska
omedelbart lämna över uppgifter rörande
sina medlemmar till förbundskansliet
samt om sin avgift. Medlemmarna ska
betala fastställd medlemsavgift inom en
månad och anses inträdda i förbundet det
datum då betalningen tagits emot. I övrigt
gäller vad som sägs i § 4 andra stycket om
förfarandet vid förnyad betalning i
tillämpliga delar. Om medlemmen redan
helt eller delvis betalt avgift till
lokalföreningen för samma tid, kan
lokalföreningen och förbundsstyrelsen
komma överens om annan ordning för
betalning av det första årets
medlemsavgift.

En lokalförening som blivit ansluten ska
omedelbart lämna över uppgifter rörande
sina medlemmar till förbundskansliet.
Medlemmarna ska betala fastställd
medlemsavgift inom en månad och anses
inträdda i förbundet det datum då
betalningen tagits emot. I övrigt gäller vad
som sägs i § 4 andra stycket om

§ 17 Årsmötet (tredje stycket, avser
lokalförening)

§ 17 Årsmötet (tredje stycket, avser
lokalförening)

Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande
ärenden behandlas:

Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande
ärenden behandlas:

…

…

‐Beslut om lokalföreningens avgift för
kommande år

(strecksatsen tas bort)

förfarandet vid förnyad betalning i
tillämpliga delar. Om medlemmen redan
helt eller delvis betalt avgift till
lokalföreningen för samma tid, kan
lokalföreningen och förbundsstyrelsen
komma överens om annan ordning för
betalning av det första årets
medlemsavgift.

…

…
§ 20 Underlag till förbundet (avser
lokalförening)

§ 20 Underlag till förbundet (avser
lokalförening)

Som underlag för förbundets ansökan om
statsbidrag ska lokalföreningen senast den
31 maj till förbundskansliet skicka in
undertecknad verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse för det föregående
verksamhetsåret. Vidare ska föreningen
senast denna dag informera
förbundskansliet om lokalföreningens
avgift för det kommande
verksamhetsåret.

Som underlag för förbundets ansökan om
statsbidrag ska lokalföreningen senast den
30 april till förbundskansliet skicka in
undertecknad verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse för det föregående
verksamhetsåret.

(sista meningen tas bort)
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§ 28 Regler om ikraftträdande

§ 28 Regler om ikraftträdande

Denna stadga börjar att gälla den 19 maj
2012. De föreningar som då är anslutna
till Svenska Diabetesförbundet är med
automatik bunden av stadgan i dess
helhet och denna stadga har företräde
framför föreningens egna stadgar i de
delar som är gemensamt reglerade för
hela organisationen. Föreningens egna
stadgar gäller dock fortfarande och ska
tillämpas i de delar de kompletterar
denna stadga och inte heller strider mot
innehållet i denna stadga. De anslutna
föreningarna åtar sig att vid
nästkommande årsmöte fatta formella
beslut om att upphäva sina egna stadgar
och att istället anta kompletterande
föreskrifter i den mån detta är behövligt.

Denna stadga börjar att gälla den 19 maj
2012.

Vad gäller medlemskapets hemvist och
hur medlemsavgiften betalas börjar
denna stadga att gälla först den 1 oktober
2012. Föreningarna ska senast den 31
augusti 2012 informera förbundskansliet
om storleken av den lokalföreningsavgift
som ska debiteras nya medlemmar fr.o.m.
den 1 oktober 2012 respektive den 1
januari 2013. Någon debitering från
förbundet av de förbunds‐ och
tidningsavgifter som lokalföreningarna
uppburit under tiden den 1 september
2011‐‐‐den 30 september 2012 ska dock
inte ske.

För den som är medlem i organisationen
den 30 september 2012 gäller vid
tillämpning av § 4 andra stycket att
inträdet ska anses ha skett den 30 mars
som därmed är sista betalningsdag för
förnyad medlemsavgift.

De ändringar av §§ 5, 6 och 13 som
beslutats vid Riksstämman den 18‐20 maj
2018 börjar gälla den 1 november 2018.
Den som är medlem den 31 oktober 2018
och som betalt full förbundsavgift ska
fr.o.m. den 1 november 2018 anses vara
Huvudmedlem, medan den som är
familjemedlem ska anses vara
Supportmedlem. En familjemedlem som
tecknat någon av förbundets
medlemsförsäkringar före den 1
november 2018 har fortsatt tillgång till
denna medlemsförmån t.o.m. den 31
december 2021, om övriga
försäkringsvillkor är uppfyllda. För att
fortsatt ha tillgång till denna
medlemsförmån fr.o.m. den 1 januari
2022 behöver medlemmen byta till
Huvudmedlemskap.

För den som är medlem i organisationen
den 30 september 2012 gäller vid
tillämpning av § 4 andra stycket att
inträdet ska anses ha skett den 30 mars
som därmed är sista betalningsdag för
förnyad medlemsavgift.
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Förbundsstyrelsen föreslår att stämman beslutar

att

fastställa medlemsavgiften fr.o.m. den 1 november 2018 t.o.m. den 31 december
2021 till 350 kr för huvudmedlem och 175 kr för supportmedlem, varav
lokalföreningens andel utgör 125 kr respektive 75 kr,

att

fastställa medlemsavgiften för den som är medlem den 31 oktober 2018, har en
medlemsavgift om högst 300 kr och som har sista betalningsdag för förnyelse av
huvudmedlemskap under perioden den 1 november 2018 – 31 december 2019 till
300 kr, varav lokalföreningens andel utgör 100 kr, och

att

fastställa medlemsavgiften för den som är medlem den 31 oktober 2018, har en
medlemsavgift som överstiger 300 kr och som har sista betalningsdag för
förnyelse av huvudmedlemskap under perioden den 1 november 2018 – 31
december 2019 till 335 kr, varav lokalföreningens andel utgör 135 kr.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 4.
Förbundsavgift för åren 2019‐
2021
Förbundsstyrelsen föreslår i förslag nr 3 att samma medlemsavgift ska gälla, oavsett
vilken lokalförening som den enskilde medlemmen tillhör. Förslaget innebär att hela
medlemsavgiften bestäms av Riksstämman. Förslaget föreslås börja gälla den 1 november
2018. För det fall Riksstämman inte beslutar att anta förslaget om enhetlig medlemsavgift
måste stämman istället fatta beslut om förbundsavgift och tidningsavgift. Redan i
underlaget inför Riksstämman 2015 påtalade förbundsstyrelsen att en höjning av
förbundsavgiften var befogad, bl.a. då de utvecklingsprojekt som påbörjats inte kunnat
finansieras inom budget utan kräver ianspråktagande av förbundets kapital. Av olika skäl,
bl.a. behovet av diskussion kring enhetlig medlemsavgift, föreslogs dock inte höjning.
Inför kommande treårsperiod anser förbundsstyrelsen att en höjning av förbundsavgiften
är både nödvändig och motiverad.

För det fall Riksstämman inte bifaller förbundsstyrelsens förslag nr 3 om enhetlig
medlemsavgift, yrkar styrelsen att stämman beslutar
att

förbundsavgiften för 2019‐2021 fastställs till 175 kr per medlem och år, och

att

reducerad förbundsavgift för familjemedlemmar för åren 2019‐2021 fastställs till
100 kr per medlem och år.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 5.
Tidningsavgift för åren 2019‐
2021
Förbundets medlemstidning, Allt om Diabetes, har under den gånga mandatperioden
genomgått en genomgripande förändring. Tidningen är väldigt uppskattad av läsarna och
ses av många som den främsta medlemsförmånen. Tidningsavgiften har varit oförändrad
under lång tid, motsvarande strax över 10 kr per nummer, och trots ökade annonsintäkter
bär tidningen långt ifrån sina kostnader. Förbundsstyrelsen föreslår i förslag nr 3 en ny
ordning för medlemsavgift där tidningen kommer att ingå i Huvudmedlemskap. För det
fall stämman inte beslutar att anta förslaget måste beslut om tidningsavgift för de
kommande åren fattas. I sådant fall anser förbundsstyrelsen att det både är nödvändigt
och motiverat att höja tidningsavgiften.

För det fall Riksstämman inte bifaller förbundsstyrelsens förslag nr 3 om enhetlig
medlemsavgift, yrkar styrelsen att stämman beslutar
att

tidningsavgiften för 2019‐2021 är 100 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 6.
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. Under den gångna
mandatperioden har förbundsstyrelsen beslutat om en rad nödvändiga
utvecklingsprojekt, som inte fullt ut kunnat finansieras inom budgetramarna. Vidare har
förbundets medlemstidning genomgått en genomgripande förändring, liksom att
förbundskansliet behövt flytta då den tidigare kontorsbyggnaden ska rivas. Därtill
kommer att förbundsstyrelsen beslutat att i vissa situationer ersätta förtroendevalda i
föreningar som deltar i centrala arrangemang för förlorad arbetsförtjänst. Förändringar i
förbundets ekonomifunktion, bl.a. genom verksamhetscontroller och ett aktivt
ekonomiutskott, har medfört att förbundsstyrelsen idag har bättre underlag och
uppföljning av ekonomin. Förbundsstyrelsen har vidare inlett ett arbete för att öka
intäkterna genom andra intäktskällor än de traditionella, i syfte att nå en budget i balans
till 2020. Anställningen av en marknadsstrateg i början av 2016 syftar till ökad
marknadsföring och samarbeten, dock att arbetet hittills till största delen kommit att
kretsa kring samarbetet med MTG. Detta samarbete ökar väsentligt förbundets
möjligheter att nå ut till en bredare krets samt innefattar också reklamtid.

Den ekonomiska inriktningen för kommande mandatperiod är att fortsatt arbeta utifrån
de beslut som fattats, i syfte att ha en budget i balans till 2020. Intäkterna består i
huvudsak av statsbidrag, medlemsavgifter och gåvor. Statsbidrag och medlemsavgifter är
idag de största intäktsposterna. De intäkter som kan förväntas av ett ökat medlemsantal
är inte tillräckliga, utan det krävs också intäkter genom t.ex. ett intensifierat arbete för att
ingå fler 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 kostnadsmedvetenhet, kostnadseffektivitet
och uppföljning 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.
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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. Diabetesförbundets kapital förvaltas i
enlighet med av styrelsen fastställd placeringspolicy. Kapitalförvaltningen sker i form av
diskretionär förvaltning. Även kapitalplaceringen följs löpande upp och förändringar
genomförs vid behov.

Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar
att

fastställa ekonomisk inriktning för den kommande mandatperioden.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 7.
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.

Förslag till
Funktionsbeskrivning för förtroendevalda i Svenska Diabetesförbundet

Allmänt
Uppdragsgivare 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
förhållande till Riksstämman, till vilken revisorerna är skyldiga att lämna alla upplysningar
som stämman begär.
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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.
Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets strategiska arbete och att lämna direktiv till
förbundskansliet. Ledamöterna är, med undantag för ordförandena, inte operativa, om
de inte getts ett särskilt uppdrag.

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 förväntningar 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 högste
tjänsteman 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.
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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
Allt om Diabetes.

Förtroendevalda revisorer
De förtroendevalda revisorerna ska utföra verksamhetsrevision. Detta görs genom att de
förtroendevalda revisorerna löpande under mandatperioden följer övriga
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 kompetenser 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.
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Om möjligt bör valberedningen föreslå ledamöter i förbundsstyrelsen så att varje region
är representerad. I sitt arbete ska valberedningen särskilt beakta att förbundsstyrelsen i
sitt arbete inte är en operativ styrelse.

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 omedelbart justerat och gällande fr.o.m. stämmans avslutande.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 8.
Tolkning av stadgan:
Regionkonferenser
Riksstämman 2015 beslutade att Värmlands, Västra Götalands och Örebro län under en
treårsperiod ska genomföra var sin regionkonferens för att utvärdera till nästa
Riksstämma. Från föreningar inom östra regionen framfördes under hösten 2016 behov
av tolkning av Riksstämmans beslut. Som skäl anfördes att eftersom Riksstämmans
beslut blev en testperiod, ingår Örebro län och Värmlands län fortfarande i östra
regionen och bör delta i östra regionens konferenser samt, enligt fastställd turordning,
anordna konferens. Då turordningen rubbats har östra regionen inte kunnat genomföra
någon regionkonferens under 2016.

Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 2‐4 december 2016 att tolka
Riksstämmans beslut på så sätt att Örebro län och Värmlands län under testperioden inte
ska ingå i östra regionen. Beslutet motiverades enligt följande.

Regionerna är inte en stadgereglerad nivå i Diabetesförbundets organisation. Vid
stämman 2015 infördes en paragraf i stadgan som reglerar regionkonferenserna (§ 11 a).
Enligt denna består regionkonferensen av de anslutna föreningar som finns inom en av
Riksstämman beslutad region. Konferenserna syftar till ett ömsesidigt erfarenhets‐ och
kunskapsutbyte samt diskussioner mellan de olika nivåerna i förbundets organisation.

Riksstämmans beslut innebar inte en permanent ändring av regionindelningen, utan
enbart en testperiod som ska utvärderas inför nästa stämma. Förbundsstyrelsen, som i
sitt yttrande tillstyrkte motionen och därmed en permanent ändring, har förståelse för att
beslutet medförde konsekvenser för östra regionen som var svåra att överblicka. Det
framstår emellertid varken som rimligt eller lämpligt att en ansluten förening samtidigt
ska delta aktivt inom två regioners verksamhet, inte minst mot bakgrund av de kostnader
och den tidsåtgång för förtroendevalda som det skulle innebära. Förbundsstyrelsen tolkar
mot denna bakgrund stämmans beslut på så sätt att Örebro län och Värmlands län under
testperioden inte ska ingå i östra regionen.
Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar
att

godkänna förbundsstyrelsens tolkning.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 9.
Idéprogram för 2018‐2021. 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 2018‐2021. 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 fortsatt ökat
medlemsantal.
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.

65

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.
Under de senaste åren har förbundet lyckats vända en negativ medlemstrend. Nu växer vi
varje år och det ska vi fortsätta att göra. Blir vi fler så får vi en starkare röst i samhället
och vi får bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten genom medlemsavgifter
och statsbidrag. Förbundet och föreningarna jobbar tillsammans för att fortsätta växa och
bli fler.
Diabetesförbundet arbetar för:


att öka medlemsantalet 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 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.

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 2018‐2021 har vi definierat tre områden som är särskilt viktiga i
Diabetesförbundets intressepolitiska arbete:
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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.



att patientavgifterna för vården ska vara låga och lika över landet, mot bakgrund
av de stegrande kostnader för individen med fler och fler intyg som krävs,
exempelvis gällande körkort.

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 och hjälpmedel 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. Vi kommer söka samarbeten som stärker vår möjlighet att sprida kunskap om
diabetes till allmänheten och som ökar engagemanget för diabetessaken, samtidigt som
vi värnar om vår integritet och medlemmarnas bästa. Under 2018‐2021 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 arbetsgruppen för diabetes
Inom ramen för den nationella arbetsgruppens arbete verkar vi för en jämlik och
kunskapsbaserad diabetesvård. Tillsammans med experter inom diabetesvården för vi in
patientperspektivet arbetsgruppen.

Kvalitetsregister
Diabetesförbundet ingår i styrgruppen för flera kvalitetsregister, däribland Nationella
Diabetesregistret och Swediabkids. Tillsammans verkar vi för att ytterligare förbättra
möjligheterna för enskilda individer att ta del av, förstå och kunna jämföra
diabetesvårdens resultat. Vi arbetar också med att föra in frågor om livskvalitet som en
viktig parameter i registren.
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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.
Samarbetet med de nordiska systerorganisationerna är också viktigt för förbundets
utveckling.
Funktionsrätt Sverige
I samverkan med andra nationella handikappförbund arbetar Diabetesförbundet för att
lyfta gemensamma frågeställningar samt deltar i remissarbete, nätverk, forum och
projekt.
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.
Tillsammans med Diabetesfonden och vår mediepartner arrangerar vi Diabetesgalan som
sänds i TV och samlar in pengar till forskning.

Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar

att

anta föreslaget idéprogram för perioden 2018‐2021.
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Motioner
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Motion nr 1 angående
medlemsavgift till lokalförening
Motionär: Kullabygdens DF

Motionen
Det har framkommit att man för medlemskap i Svenska Diabetesförbundet önskar införa
en gemensam medlemsavgift. Svenska Diabetesförbundet inkasserar och hanterar
nuvarande medlemsavgift som består av dels en förbundsavgift och dels en
medlemsavgift till lokalförening. Detta innebär att den totala medlemsavgiften varierar
från lokalförening till lokalförening. Att ett gemensamt, lika stort belopp införs, kan vara
en fördel om det inte blir för högt så att detta blir en anledning att inte vara medlem. Det
finns underlag för hur hög den gemensamma medlemsavgiften kan vara för att inte
riskera medlemsbortfall.
Det problem som uppkommer vid en gemensam medlemsavgift är hur mycket som går
tillbaka till lokalföreningarna för att de skall kunna bedriva sin verksamhet. En rimlig andel
av den gemensamma medlemsavgiften är att 40 % eller det procenttal Riksstämman
beslutar går tillbaka till lokalföreningarna. Beslutat procenttal skall utgå per medlem i
lokalföreningen.
Förslag till beslut
att
Riksstämman beslutar att en gemensam medlemsavgift införs samt
att
av den gemensamma medlemsavgiften återbetalas beslutat procenttal,
förslagsvis 40 %, till lokalförening och att beloppet beräknas på antal medlemmar
per 31 december i det gångna kalenderåret, och
att
utbetalning av belopp till lokalförening görs inom 15 dagar efter det att
handlingar enligt § 20 i förbundets stadga inkommit till förbundet. Den
lokalförening som inte skickar in nämnda handlingar efter påminnelse kan bli
utan ersättning om förbundsstyrelsen beslutar detta.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1
I och med förbundsstyrelsens förslag om ”Enhetlig medlemsavgift” kommer en ungefärlig
procentfördelning enligt motionärens önskemål att tillfalla lokalföreningarna.
Angående utbetalningar skulle motionärens förslag innebära betydligt ökad
administration som skulle innebära en ökad belastning på verksamheten.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att
att

Riksstämman anser motionens första och andra att‐satser besvarade med
hänvisning till Förbundsstyrelsens förslag om enhetlig medlemsavgift, samt
Riksstämman avslår motionens tredje att‐sats och att befintlig formulering i 5§ i
Svenska Diabetesförbundets stadga kvarstår.
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Motion nr 2 angående
anskaffande av en fickkalender
för Svenska Diabetesförbundet
Motionär: Kullabygdens DF

Motionen
Den moderna tekniken gör att några medlemmar kan registrera händelser/
aktiviteter i sina mobiltelefoner/datorer.
Många medlemmar i Svenska Diabetesförbundet använder inte denna möjlighet
på grund av ålder och osäkerhet att använda digitala hjälpmedel. En fickkalender skulle
vara till nytta för alla medlemmar och i synnerhet den ovan nämnda gruppen.
I fickkalendern skulle det även finnas uppgifter om förbundet, länsföreningar
och lokalföreningar samt naturligtvis information om diabetes. En självklar bilaga är i
första hand förbundets stadgar.
Kostnaden för en sådan kalender kan delvis finansieras med reklam från
läkemedelsföretag. En summa att ingå i kostnaden för anskaffande kan vara att ett
belopp avsättes till Diabetesfonden.
Kalenderföretaget Burde i Växjö kan säkert bistå med kalender, som bör vara
av den typ i deras sortiment som heter ”Master”. En kalender av nu nämnt slag skulle
med fördel kunna användas som julgåva av lokalföreningar till förslagsvis förtroendevalda
men även till medlemmar eller som priser i lotteri.
Med det anförda föreslås
att
Riksstämman beslutar uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att
fickkalender av nämnt slag anskaffas för att kunna distribueras 2019.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2
Syftet med motionen anser Förbundsstyrelsen är att tillfredsställa ett behov av analog
information om förbundet samt läns‐ och lokalföreningarna som finns hos en viss
målgrupp inom medlemsstocken. Idag kan medlemmar och andra få information om
Diabetesförbundet och läns‐ och lokalföreningarna via hemsidan, tidningen,
informationsmaterial, förbundsbladet, mail samt telefon. Eftersom vi lever i ett
digitaliserat samhälle ges den största delen av informationen ut digitalt vilket är snabbt,
smidigt och kostnadseffektivt. I det fall en medlem eller annan, av någon anledning, inte
kan ta till sig information digitalt kan kansliet bistå med utskick av exempelvis blanketter,
material och liknande efter ett telefonsamtal.

Förbundsstyrelsen håller med motionären att alla medlemmar ska ha tillgång till den
information förbundet tillhandahåller, och att det är viktigt att informationen kan fås på
fler sätt än de digitala. Vid produktion av en fickkalender går det att göra på två sätt.
Antingen används en extern aktör med erfarenhet av att producera just kalendrar, vid en
sådan produktion finns layout klar och förbundet skickar enbart in de extrauppgifter som
ska in i kalendern. Det andra alternativet är att internt skapa kalendern själva (hela
layouten, allt material på alla sidor, kalendersidorna osv.) och sedan trycka kalendern
som en liten bok. De olika tillvägagångssätten är båda resurskrävande men på något olika
sätt.

Tidplan för produktion

Intern produktion

Extern produktion

Leveransdatum

December

December

Produktionsdatum

November

November

Produktionsstart

1 maj

1 september

Inlämning av material
(information om möten,
aktiviteter,
kontaktuppgifter) för
nästkommande år

1 april

1 augusti
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Vid produktion av en kalender måste hela förbundet, inklusive läns‐ och
lokalföreningarna, ha sin verksamhets‐ och aktivitetsplan för det kommande året klar till
1 april respektive augusti beroende på produktionssätt, samt ha alla uppgifter inskickade
till kansliet i samband med det.

Kostnad
Motionären rekommenderar i sin motion företaget Burde i Växjö, och också kalendern
”Master”, vilket är en extern aktör. Alternativet är den internt producerade boken med
kalenderlayout.

Kostnadsuppskattning kalender från extern leverantör respektive internt:

Kalender producerad
externt

Kalender produceras
internt

Kalender

260 kr inkl. moms.

56 kr inkl. moms.

Distribution samt
hantering från tryckeri

40 kr

40 kr

Kostnad för emballage

1,60 kr

1,60 kr

Porto för utskick

38,40 kr1

38,40 kr2
Personalkostnad3: 162 260
kr, eller ett påslag med 7
kr per kalender.

Extrakostnader

Totalt per kalender

340 kr

143 kr

Totalt för en kalender till
alla 23 000 medlemmar

Ca. 7 800 000 kr (exkl.
arbetstimmar för
kanslipersonal, produktion
och layout, fel‐ och
omskick).

Ca. 3 200 000 kr (exkl.
arbetstimmar för
kanslipersonal, produktion
och layout, fel‐ och
omskick).

1

Enligt dagens portotabell.
Enligt dagens portotabell.
3
(sammanställning, layout, design) under produktionstiden, 50 % juli‐december, 15 000 kr/mån
(inkl. sociala avgifter och semesterersättning):
2
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Kostnadstäckning via reklam eller sponsring
Motionären lämnar i sin motion en idé om att kalendern delvis kan finansieras med
reklam för läkemedelsföretag. Bestämmelserna om marknadsföring (reklam) för
humanläkemedel och läkemedelsföretag regleras i läkemedelslagen och
Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel. I 12 kap. 1 §
läkemedelslagen (2015:315) anges flera krav på marknadsföringen, men också ett direkt
förbud mot att rikta marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten. På
grund av gällande regler är det därmed inte möjligt att finansiera en kalender med
marknadsföringspengar från läkemedelsföretag.

Då dörren för marknadsföring i de flesta fall är stängd, kan läkemedelsföretagen i vissa
fall gå in som sponsorer och därmed hjälpa till med finansiering. När ett
läkemedelsföretag sluter avtal om sponsring ska de använda sig av de riktlinjer och
standardavtal som Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillhandahåller. I LIF:s
standardavtal för sponsring hos intresseförening eller inom hälso‐ och sjukvården är en
huvudpunkt att sponsring ej görs för att finansiera mottagarens ordinarie verksamhet,
något även andra företag tillämpar. En kalender, med syfte att informera ägaren om
förbundets samt läns‐ och lokalföreningarnas verksamhet, som ges ut varje år, är att se
som ordinarie verksamhet, vilket enligt gällande riktlinjer inte kan finansieras genom
sponsring.

Fickkalender som budgetpost hos Diabetesförbundet
I och med att varken marknadsföringsintäkter eller sponsring är genomförbara vägar för
kostnadstäckning av fickkalendern, är det Diabetesförbundet som får stå för kostnaden. I
och med de nya ekonomiska riktlinjerna måste en såhär pass stor budgetpost bära sig
själv, antingen genom ökad medlemsavgift eller genom att lokalföreningarna själva tar
kostnaden. Under diskussioner på D20 och regionkonferenserna uttrycktes en stor oro
över att en höjd medlemsavgift riskerar att skrämma iväg medlemmar. En sådan höjning
som krävs för att kostnadstäcka kalendrarna är därmed att anse som orimlig. Det innebär
att lokalföreningarna själva får täcka kostnaden för en fickkalender till sina medlemmar,
en kostnad med 340 kr respektive 143 kr per medlem.

Förbundsstyrelsens ståndpunkt
Förbundsstyrelsen anser att de kostnader och resurser som krävs och den planering som
måste göras för att uppgifter till kalendern ska hinna in i tid samt det stora arbetet lokal‐
och länsföreningar måste lägga ner för att skapa en intern kalender, inte är motiverade
utifrån syftet med motionen. Att många äldre är i behov av analog information är en
sanning med modifikation. Fler och fler äldre använder dator och internet idag, både för
att en stor del av den vardagliga informationen har flyttat dit och för att den nya tekniken
innebär nya och förbättrade hjälpmedel.
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Diabetesförbundet strävar alltid efter att information ska vara tillgänglig, och anpassar
sina sidor på hemsidan, utskick med mera för att de nya hjälpmedlen ska kunna
användas. Finns behovet av en fickkalender med information hos en viss lokalförening, är
kansliet gärna behjälpligt med att upphandla en sådan.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman avslår motionen.
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Motion nr 3 angående
förbundstidningen ”Allt om
diabetes”
Motionär: Kullabygdens DF

Motionen
Allt om Diabetes är Svenska Diabetesförbundets tidning.
Tidningen innehåller reklam; nödvändigt för att minimera kostnader för
utgivning, information om forskning och framsteg om diabetes; nödvändigt för
att ge hopp om framtiden, råd och tips samt intervjuer med drabbade personer;
utmärkt för att underlätta att leva med diabetes. Tidningens layout är föredömlig, tydlig
och lättläst.
Tyvärr finns det en stor brist på information från medlemmarna!
I en ideell organisation är medlemmarna dess viktigaste resurs. Lokalföreningarna och
länsföreningarna måste ges utrymme i förbundstidningen!
Tyvärr har inskickade artikelförslag redigerats/prioriterats bort. För att lättare kunna
värva medlemmar är det nödvändigt att lokalföreningarna ges utrymme i tidningen, dels
för att visa vad man har för medlemsaktiviteter, dels för att genom denna redovisning ge
tips till andra lokalföreningar om aktiviteter och möjligheter till erfarenhetsutbyte.
Samma sak gäller länsföreningarna med möjligheter till samverkan och gemen‐
samma aktiviteter för lokalföreningarna inom en länsförening.
Det är medlemmarna som är basen i Svenska Diabetesförbundet och ge dem
då möjligheter att gemensamt och i samråd skapa och redovisa aktiviteter
för att värva medlemmar till Svenska Diabetesförbundet.
Med detta föreslås
att
Riksstämman beslutar uppdra åt tidningens redaktion att även ta in
inlägg/redovisningar från lokalföreningar och länsföreningar, och
att
inlägg/ redovisningar iförs i tidningen utan onödig tidsutdräkt, samt
att
sidor i tidningen prioriteras för inlägg/ redovisningar från lokalföreningar
och länsföreningar.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3
Allt om Diabetes är en av Diabetesförbundets främsta kanaler för att nå ut med
information och kunskap till medlemmar. Utgångspunkten är att innehållet ska vara
relevant och intressant för läsarna, och ett huvudsyfte med tidningen är att marknadsföra
och informera om Diabetesförbundets verksamhet.
Att lokal‐ och länsföreningar ges plats i tidningen är angeläget. Det sker främst genom
notiser, artiklar och kalendariet på uppslaget med förbundsnyheter. Det kan också ske
genom personporträtt och längre artiklar på annan plats i tidningen.
Redaktionen lyfter gärna tips från lokalföreningar som kan fungera som inspiration och
goda exempel och där spelar även webben en allt viktigare roll. 2017 skapades på
www.diabetes.se en särskild avdelning där tips och exempel från föreningar ges utrymme
och snabbt kan publiceras utan att behöva ta hänsyn till lång pressläggning. Ett innehåll
på webben som framöver kan marknadsföras i tidningen.
En tidning ska bedriva kontinuerligt förändrings‐ och utvecklingsarbete och eventuellt
ökat utrymme för föreningar är något som kommer att tas med i framtida diskussioner.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman anser motionen besvarad.
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Motion nr 4 angående gåvor till
fonder administrerade av
Svenska Diabetesförbundet
Motionär: Kullabygdens DF

Motionen
Fonders verksamhet beror på hur mycket pengar som kommer in till fonden genom olika
former av gåvor och penninginsamlingar.
För att underlätta möjligheterna att ge gåvor till fonder som administreras av Svenska
Diabetesförbundet kan det vara lämpligt att det på inbetalningskortet för medlemsavgift
finns möjlighet att ge en penninggåva till dessa. Förutom medlemsavgift så bör det vara
möjligt att ge gåva till någon fond med belopp som går att särskilja vid en sammanräkning
av beloppet för senare fördelning.
Exempel:
Medlemsavgift (avgift för familjemedlem) 300 SEK
Tidningsavgift 75 SEK
Gåvan till Diabetesfonden 25 SEK
Gåva till XX‐fonden 30 SEK
En medlem som betala in 405 SEK betalar; medlemsavgift, tidningsavgift och gåva till XX‐
fonden.
En medlem som betala in 325 SEK betalar; medlemsavgift och gåva till Diabetesfonden.
En medlem som betala in 430 SEK betalar; medlemsavgift, tidningsavgift, gåva till
Diabetesfonden och gåva till XX‐fonden.
En medlem som betalar 300 SEK betalar endast medlemsavgift.
Med hänvisning till detta föreslås:
att

Riksstämman beslutar att uppbörd av medlemsavgift, tidningsprenumeration och
gåva till fonder görs enligt förslaget.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4
Förbundsstyrelsen tolkar motionen som att motionären vill ge förbundets medlemmar
möjlighet att genom sin medlemskapsavi skänka en extra gåva till Diabetesfonden som är
den enda fonden, som administreras av Svenska Diabetesförbundet.
Syftet, att få in fler gåvor till Diabetesfonden, är såklart bra och något som
Förbundsstyrelsen uppmuntrar. Dock är varje medlemsavi som skickas ut till förbundets
medlemmar ihopkopplad med ett OCR‐nummer samt en fastslagen medlemsavgift. Om
beloppet som finns förtryckt på medlemsavin ändras matchar inte beloppet med
systemet och måste då hanteras manuellt vilket innebär en ökad administration kring
våra medlemsinbetalningar.
I och med det ovan sagda kan Förbundsstyrelsen inte ställa sig bakom motionärens
förslag, men vill samtidigt fånga upp motionens syfte. Därför föreslår Förbundsstyrelsen
att Riksstämman uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se över möjligheten för de medlemmar
som i samband med medlemsaviseringen vill skänka en gåva till Diabetesfonden att göra
det.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att
att

Riksstämman avslår motionen, samt
Riksstämman uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se över möjligheten för
förbundets medlemmar att skänka en extra gåva vid medlemsavisering.
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Motion nr 5 angående
medlemsavgift
Motionär: Kullabygdens DF

Motionen
Det har framförts att Svenska Diabetesförbundet avser att i medlemsavgiften till
förbundet ” baka in” ett belopp som avsätts till Diabetesfonden. Syftet i sig är vällovligt,
men det är fel sätt att använda för att samla in pengar till Diabetesfonden.
Medlemsavgiften enligt Svenska Diabetesförbundets stadgar § 5 är avgift för medlemskap
i förbundet och lokalförening samt tillkommer eventuell tidningsavgift och det finns ingen
anledning att ändra detta eller paragrafens lydelse. Vilket belopp som skall vara
medlemsavgift fastställs av Riksstämman och skall endast innefatta de två ovan angivna;
förbundet och lokalförening samt tillkommande avgift för tidning.
Enligt tidigare beslut på Riksstämma är det Svenska Diabetesförbundet som sköter
inkassering av medlemsavgiften och så bör det vara.
Man har ett ”rullande” uppbördssystem där datum för inträde i förbundet styr
betalningsperiod/ tidsrum för medlemskap och frågan är om detta är något som skall
bibehållas. En medlemsavgift baserad på sista datum för inbetalning är att föredra och
bör vara 1 februari eftersom lokalföreningarnas årsmöten enligt stadgarna § 17 st.2 skall
avhållas före mars månads avgång. Detta är att föredra framför det system för uppbörd
som nu tillämpas och är bäst för behörigheten att få rösta på lokalföreningens årsmöte,
stadgarna § 17 st.1. Enligt stadgarna, §§ 12, 19 och 24 är räkenskapsår för Svenska
Diabetesförbundet och dess underavdelningar kalenderår och detta motiverar att
kalenderåret även är tidsrymd för medlemskap. Om medlemskap beviljas under
kalenderår kan medlemsavgiften lämpligen erläggas i 12‐delar av kvarvarande kalenderår
räknat från den månad då medlemskap beviljades. Om sedan avgiften till lokalföreningen
som nu betalas ut kvartalsvis kan vålla likviditetsproblem för denna eftersom en
lokalförenings planerade medlemsaktiviteter styrs av den årliga budget som
lokalföreningens årsmöte beslutar. Se Förbundets stadgar §§ 17,19 och 20.
Med hänvisning till det nu anförda föreslås att Riksstämman beslutar
att
att
att

medlemsavgiften endast omfattar det som anges i § 5 i Stadgarna, och
medlemsavgiften erläggs kalenderårsvis med senaste datum för inbetalning den 1
februari, samt
utbetalning av belopp till lokalförening görs inom 15 dagar efter det att
handlingar enligt § 20 i Förbundets stadga inkommit till förbundet.
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Den lokalförening som inte skickar in nämnda handlingar efter påminnelse kan bli
utan ersättning om Förbundsstyrelsen beslutar detta.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 5
Gåva till fonden i medlemsavgiften
I Förbundsstyrelsens förslag "Enhetlig medlemsavgift" kommer ingen del av
medlemsavgiften tillfalla Diabetesfonden.
Medlemskap kalenderårsvis
Anledning till att Svenska Diabetesförbundet gick från kalenderår till rullande
medlemskap, var problematiken vid hantering av medlemskapsansökningar som kom in i
slutet av året. Det var orimligt att nya medlemmar skulle betala full medlemsavgift för ett
medlemskap på bara någon månad, och det fanns samtidigt svårigheter med att dela upp
medlemsavgiften annorlunda i systemet.
Om Svenska Diabetesförbundet återgår till kalenderår kvarstår problematiken att
fördelningen av lokalföreningens del av medlemsavgiften ska hanteras olika beroende på
vilken del av året en medlem söker inträde. Medlemssystemet är inte uppbyggt för att
dela upp medlemsavgifter, och att bygga om systemet är kostsamt. Skulle
medlemshanteringen för de personer som anmäler sig under året och därmed får en
reducerad medlemsavgift vara manuell innebär det en ökad administrativ börda för
organisationen. Den ökade administrationen skulle pågå hela året, förutom under den
månaden som är precis före medlemskapets årsskifte. Därför är Förbundsstyrelsens
ståndpunkt att det rullande medlemskapet som idag används ska fortsätta användas.
Angående utbetalningar skulle motionärens förslag innebära en betydligt ökad
administrativ belastning på organisationen.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att
att
att

Riksstämman anser första att‐satsen besvarad med hänvisning till
Förbundsstyrelsens förslag om enhetlig medlemsavgift, och
Riksstämman avslår andra att‐satsen om medlemskap per kalenderår, samt
Riksstämman avslår tredje att‐satsen och att befintlig formulering i 5§ Svenska
Diabetesförbundets stadga kvarstår
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Motion nr 6, 7, 9, 15, 17 och 22
angående regionindelning inom
Svenska Diabetesförbundet
Motion nr 6 angående regionindelning inom Svenska
Diabetesförbundet
Motionär: DF i Borås m.o.

Motionen
Efter att Västra Götalands län under flera åt ensamt utgjort Västra regionen, beslutade
Riksstämman 2015 att Värmlands, Västra Götalands och Örebro län skulle arrangera
gemensamma regionkonferenser och under en treårsperiod genomföra varsin
regionkonferens, för att utvärdera till nästa Riksstämma.

Vi anser att det varit bra att dessa tre län haft gemensamma regionkonferenser då det
ökat erfarenhetsutbytet mellan länen och vi tycker att denna regionindelning skall bli
permanent.

Diabetesföreningen i Borås med omnejd yrkar att Riksstämman beslutar
att

Västra Götalands län, Örebro län och Värmlands län ska utgöra Västra regionen
inom Svenska Diabetesförbundet.

att

förklara första att‐satsen omedelbart justerad.
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Motion nr 7 angående regionindelning inom Svenska
Diabetesförbundet
Motionär: DF i Karlstad

Motionen
Efter att Västra Götalands län under flera år ensamt utgjort Västra Regionen beslutade
Riksstämman 2015 att Värmlands, Västra Götalands och Örebro län skulle arrangera
gemensamma regionkonferenser.

Under en treårsperiod ska respektive länsförening genomföra var sin regionkonferens
som sedan ska utvärderas till nästa Riksstämma.

Vi anser, att det varit bra att dessa tre län haft gemensamma regionkonferenser, då det
ökat erfarenhetsutbytet mellan länen och vi tycker att denna regionindelning ska bli
permanent.

Diabetesföreningen i Karlstad yrkar att Riksstämman beslutar:
att

Västra Götalands län, Örebro län och Värmlands län ska utgöra Västra Regionen
inom Svenska Diabetesförbundet, och

att

förklara första att‐satsen omedelbart justerad.

Motion nr 9 angående regionindelning inom Svenska
Diabetesförbundet
Motionär: Göteborgs DF

Motionen
Efter att Västra Götalands län under flera år ensamt utgjort Västra regionen beslutade
Riksstämman 2015 att Värmlands, Västra Götalands och Örebro län skulle arrangera
gemensamma regionkonferenser och under en treårsperiod genomföra var sin
regionkonferens för att utvärdera till nästa Riksstämma.
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Vi anser att det varit bra att dessa tre län haft gemensamma regionkonferenser då det
ökat erfarenhetsutbytet mellan länen och vi tycker att denna regionindelning skall bli
permanent.

Göteborgs Diabetesförening yrkar att Riksstämman beslutar:
att

Västra Götalands län, Örebro län och Värmlands län ska utgöra Västra regionen
inom Svenska Diabetesförbundet, och

att

förklara första att‐satsen omedelbart justerad.

Motion nr 17 angående Regionindelning inom Svenska
Diabetesförbundet
Motionär: Norra Älvsborgs Diabetesförening

Motionen
Efter att Västra Götalands län under flera år ensamt utgjort Västra regionen beslutade
Riksstämman 2015 att Värmlands, Västra Götalands och Örebro län skulle arrangera
gemensamma regionkonferenser och under en treårsperiod genomföra var sin
regionkonferens för att utvärdera till nästa Riksstämma.

Vi anser att det varit bra att dessa tre län haft gemensamma regionkonferenser då det
ökat erfarenhetsutbytet mellan länen och vi tycker att denna regionindelning skall bli
permanent.

Diabetesföreningen Norra Älvsborg yrkar att Riksstämman beslutar:
att

Västra Götalands län, Örebro län och Värmlands län ska utgöra Västra Regionen
inom Svenska Diabetesförbundet, och

att

förklara första att‐satsen omedelbart justerad.
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Motion nr 22 angående regionindelning inom Svenska
Diabetesförbundet
Motionär: Karlskoga‐Degerfors Diabetesförening, Bergslagens Diabetesförening,
Sydnärkes Diabetesförening, Diabetesföreningen i Örebro med omnejd

Motionen
Efter att Västra Götalands län under flera år ensamt utgjort Västra regionen beslutade
Riksstämman 2015 att Värmlands, Västra Götalands och Örebro län skulle arrangera
gemensamma regionkonferenser och under en treårsperiod genomföra var sin
regionkonferens för att utvärdera till nästa Riksstämma.

Vi anser att det varit bra att dessa tre län haft gemensamma regionkonferenser då det
ökat erfarenhetsutbytet mellan länen och vi tycker att denna regionindelning skall bli
permanent.

Samtliga diabetesföreningar inom Örebro län yrkar att Riksstämman beslutar:
att

Västra Götalands län, Örebro län och Värmlands län ska utgöra Västra Regionen
inom Svenska Diabetesförbundet, och

att

förklara första att‐satsen omedelbart justerad.
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Motion med motsatt lydelse:

Motion nr 15 angående Gemensamma regionkonferenser
Motionär: Kungälv/Ale Diabetesförening

Motionen
Under mandatperioden har en försöksperiod med gemensamma regionkonferenser
genomförts tillsammans med Värmlands‐län, Örebro‐ län och Västra Götaland. Från dessa
tre områden har föreningar träffats 2 gånger:
‐ I Karlstad 22/10–23/10–2016, här rättades frågetecken ut om att försöket inte var
ett sammangående till en storregion. Erfarenhetsutbytet var gott och bra
information från förbundet.
‐ I Örebro23/10–24/10–2017, dålig uppslutning från Värmland och Örebro. Inget
utbyte om föreningsarbete. Förbundet lämnade div. information om Galan 2017.
Västra Götaland har inte arrangerat någon regionkonferens. Varför?

Det finns flera frågor och tveksamheter, till dessa regionkonferenser:
1. Ekonomin
2. Närvaron, intresset
3. Erfarenhetsutbytet
4. Diabetesfrågorna (bara i Örebro)
Mot ovanstående Yrkar Kungälv /Ale Diabetes förening att Riksstämman 2018 beslutar:
att

gemensamma regionkonferenser ej genomförs mer, och

att

regionkonferenser genomförs med föreningar inom varje län.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6, 7, 9, 15, 17
och 22
Svenska Diabetesförbundets lokal‐ och länsföreningar har genom riksstämmobeslut
delats in i fem regioner. Regionerna är inte stadgereglerade utan syftar till att möjliggöra
ett ömsesidigt erfarenhets‐ och kunskapsutbyte, utbildning samt diskussioner mellan dels
föreningarna i regionen och dels mellan regionen och Förbundet centralt. Program
fastställs i samråd med Förbundsstyrelsen. Oaktat regionindelningen är det fritt för
föreningarna att besluta om samarbetsområden utifrån de sakfrågor som är aktuella.
Värmlands och Örebro län hade under perioden 1999‐2015 varit en del av Östra regionen
och Västra Götaland ensamt utgjort Västra regionen. Värmlands och Örebro län var innan
1999 en del av Västra regionen. Riksstämman 2015 beslutade att Värmlands‐, Västra
Götalands‐ och Örebro län under en treårsperiod skulle genomföra en varsin
regionkonferens för de tre länen och sedan göra en utvärdering till Riksstämman 2018.
Fem samstämmiga motioner från föreningar i de tre berörda länen föreslår, då de tre
regionkonferenserna under perioden varit bra och ökat erfarenhetsutbytet mellan länen,
att den regionindelningen där Värmlands‐, Västra Götalands‐ och Örebro län bildar Västra
regionen blir permanent. En motion anser att Västra Regionen enbart ska bestå av Västra
Götalands län, då det samarbete som skett inte varit det önskade.
Förbundsstyrelsen anser i likhet med motionärerna i motion 6, 7, 9, 17 och 22 att Västra
regionen utöver Västra Götalands län även ska bestå av Värmlands‐ och Örebro län. Den
nya uppdelningen skulle då innebära att Östra regionen består av Stockholms‐, Uppsala‐,
Södermanlands‐, Östergötlands‐, Gotlands‐ och Västmanlands län.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman bifaller motion nr 6, 7, 9, 17 och 22 och förklarar beslutet omedelbart
justerat, samt

att

Riksstämman avslår motion nr 15.
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Motion nr 8 angående
medlemsavgifter
Motionär: Diabetesföreningen i Skåne län

Motionen
Det har förts diskussioner om förändring av medlemsavgifterna i Diabetesförbundet och
dess lokalföreningar under våren, sommaren och hösten som gått. Det har diskuterats att
ha gemensam medlemsavgift för alla diabetesföreningar och detta kan vi se som en
fördel, då det blir enklare att administrera och att marknadsföra medlemskapets värde.
Det har även diskuterats att ändra vilka medlemskategorier som ska finnas och en
kategori, som vi vill värna om är familjemedlemskap. Alla i en drabbad familj ska ha
samma värde som medlem, utan att behöva betala full avgift för alla.

Avgiftens storlek är en annan viktig synpunkt och här vill vi bestämt avråda från att göra
alltför stora höjningar. Resultatet av detta skulle bli att vi kan tappa många medlemmar
som inte har så höga inkomster.

Det sista som vi tar upp för diskussion är tanken om att direkt på medlemsavin ta in en
summa till Diabetesfonden. Medlemsavgift till en förening och gåva till insamling är för
oss två helt olika saker och ska inte sammanblandas. Dessutom kommer det att höja
medlemsavgiften ytterligare och syftet att bli fler medlemmar kommer inte att infrias.

Man kan istället t ex skicka med ett brev, med egen avi, när man skickar ut avi om
medlemsavgiften. Det är säkert många som kommer att betala in en summa även till
Diabetesfonden, men det ska inte vara ett krav för att få vara medlem.
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Diabetesföreningen i Skåne län yrkar därför att Riksstämman beslutar:
att

följande medlemskategorier ska finnas:
Fullvärdig medlem med tidning, medlemsförmåner och rösträtt,
Familjemedlem, medlem i familj på samma adress (endast en tidning per familj),
medlemsförmåner och rösträtt

att

medlemsavgiften inte får höjas så mycket att vi tappar medlemmar

att

det ska skiljas på medlemsavgifter och frivilliga bidrag till insamling. Gåvor som
skänks till Diabetesfonden ska inte vara en del av medlemsavgiften. Det är viktigt
att samla in pengar till forskningen kring diabetes, men det ska inte vara ett krav
för att få vara medlem i Svenska Diabetesförbundet.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 8

Medlemsavgift till lokalföreningar
Då Riksstämman 2012 fattade beslut om att införa ett familjemedlemskap var syftet att
generera fler medlemmar och därmed större intäkter till Förbundet. Under de sex åren
kategorin ”familjemedlem” har funnits har antalet medlemmar inte stigit nämnvärt,
däremot har det varit svårt att kontrollera att det finns en betalande huvudmedlem på
samma adress som den person familjemedlemskapet tillhör. Att bygga in en
kontrollfunktion i medlemssystemet skulle vara en större kostnad än de medlemsintäkter
förbundet får in på medlemskategorin "familjemedlemskap". Med bakgrund i det ovan
nämnda har Förbundsstyrelsen i sitt förslag om enhetlig medlemsavgift lanserat två nya
typer av medlemskap.
Förbundsstyrelsen vill, precis som motionären, inte att förbundet tappar medlemmar.
Tvärtom, så vill Förbundsstyrelsen att förbundet ska få fler medlemmar och bli starkare
som organisation. För att hantera risken för medlemstapp har Förbundsstyrelsen i sitt
förslag om ”Enhetlig medlemsavgift” lagt till en möjlighet att betala via autogiro. Autogiro
skulle innebära att ett huvudmedlemskap i Svenska Diabetesförbundet under kommande
mandatperiod skulle kosta ca 30 kr/månad.
I förslaget till enhetlig medlemsavgift ingår inte att en del av medlemsavgiften ska gå till
Diabetesfonden.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att
att
att

Riksstämman avslår motionens första att‐sats med hänvisning till
Förbundsstyrelsens förslag om enhetlig medlemsavgift,
Riksstämman anser motionens andra att‐sats besvarad, samt
Riksstämman anser motionens tredje att‐sats besvarad.
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Motion nr 10 rörande tecknande
av privatförsäkringar för
personer med funktionshinder
Motionär: Höglandets Diabetesförening

Motionen
Att teckna en privat försäkring för personer med funktionshinder är i det närmaste
omöjligt. I stort sett alla försäkringsbolag nekar dessa personer att teckna sådan
försäkring, trots att det är förbjudet enligt lag från och med 1 januari 2006. Lagen är
dessutom som regel tvingande till den försäkrades förmån. I dag 2017 har situationen
inte blivit bättre utan snarare sämre. Skulle en person med funktionshinder få teckna en
försäkring, så kan man tvingas betala upp emot 50 % mer än en person som inte har
något funktionshinder, ibland till och med dubbla kostnaden. Syftet med denna lag är att
ge starkare skydd till dessa personer. Lagen omfattar en Kontraheringsplikt det vill säga
att ett försäkringsbolag bara får neka någon att teckna en sådan personförsäkring som
normalt tillhandahålls allmänheten på sedvanliga försäkringsvillkor om det finns särskilda
skäl. Det är ju så att försäkringsbolagen tvingas att lämna saklig motivering till sina beslut
om det skall vara juridiskt bindande. Vilket de aldrig gör. Frågar den sökande varför
försäkringsbolaget avslagit ansökan, så hänvisar de ofta till sekretess. Alla skall ha rätt att
teckna en försäkring, inte bara de som inte råkar ha en funktionsnedsättning eller lider av
en kronisk sjukdom.

Härmed yrkar Höglandets Diabetesförening:
att

Riksstämman ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att bevaka frågan på riksplanet,
och

att

lokalföreningarna bevakar frågan lokalt och slår larm till förbundet om
diskriminering sker i våra regioner.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 10

Bakgrund
Försäkringar för personer med funktionsnedsättning är ett område Diabetesförbundet
har arbetat med länge. Försäkringar är ett sätt att trygga och skydda sig och sin vardag,
och i ett modernt samhälle ska även personer med funktionsvariationer eller kroniska
sjukdomar omfattas av möjligheten att teckna en försäkring.

Regelverk
Motionären tar upp kontraheringsplikten. Försäkringsbolagens kontraheringsplikt
återfinns i 11 kap. 1 § Försäkringsavtalslagen vilken stadgar att ”ett försäkringsbolag får
inte vägra någon att teckna en sådan personförsäkring som bolaget normalt
tillhandahåller allmänheten när det har fått de uppgifter som behövs, om det inte finns
särskilda skäl för vägran med hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den avsedda
försäkringens art eller någon annan omständighet. Ett avslag får inte grundas på att ett
försäkringsfall har inträffat eller den försäkrades hälsotillstånd har försämrats efter det
att en ansökan har avsänts eller lämnats till försäkringsbolaget. Sådana försäkringsvillkor
som beror av den försäkrades hälsotillstånd skall bestämmas på grundval av
hälsotillståndet vid ansökan”. Plikten är inte absolut och i de fall där försäkringsbolaget
anser att det inte kan försäkra en viss person är det bolagets sak att visa att det föreligger
särskilda skäl för att neka personen försäkring. Om bolaget kan visa rimliga, s.k.
försäkringstekniska, skäl för varför risken att försäkra personen är högre än normalt tillåts
bolaget förse försäkringen med undantag, begära en högre premie än normalt eller i sista
hand neka personen försäkring. Å ena sidan finns en kontraheringsplikt, å andra sidan
stadgas i förarbetena att bolag tillåts göra försäkringstekniska bedömningar och därmed
besluta om de anser en person vara försäkringsbar. Rättsläget är idag oklart.

Diabetesförbundets arbete med försäkringar
Motionären tar upp en fråga som under lång tid har varit viktig för Diabetesförbundets
medlemmar. Trots den kontraheringsplikt som finns, är det idag svårt för personer med
kroniska sjukdomar eller funktionsvariationer att teckna försäkringar. Antingen går det
inte att teckna försäkring alls, eller så blir premien högre än för gemene man. I och med
att försäkringsgivare är enskilda näringsidkare, och det finns ett ”kryphål” i lagen som gör
att de själva kan bedöma om en person är försäkringsbar eller inte, är försäkringar ett
trög jobbat område.
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Då försäkringsområdet är svårt att ta sig an har Diabetesförbundet sedan 2012 valt en
annan riktning än att uppvakta försäkringsgivare; att med hjälp av Försäkringsutveckling i
Sverige AB (Fuab) teckna egna gruppförsäkringar. Sedan 2012 har Diabetesförbundets
medlemmar, genom sitt medlemskap, kunnat teckna olycksfalls‐, bo kvar‐, barn‐ och
livförsäkring, försäkringar som annars är omöjliga att teckna, alternativt får betydande
undantag och höga premier, och som är lika bra eller bättre än de befintliga på
marknaden. I dagsläget arbetar Diabetesförbundet och Fuab aktivt för att kunna erbjuda
ännu fler försäkringar med diabeteskoppling, och åtminstone en ny försäkring är redan
idag på gång.

Fortsatt arbete
Även om Förbundet i dagsläget arbetar för att medlemmar ska kunna teckna
gruppförsäkringar är arbetet med att ändra inställningen inom försäkringsbranschen
viktigt och något Förbundet ska fortsätta arbeta med. Motionären tar upp en enormt
viktig fråga och Förbundsstyrelsen delar motionärens inställning.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman bifaller motionen.
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Motion nr 11 och 21 angående
en Enad rörelse
Motion nr 11 angående en Enad rörelse
Motionär: Veronica Brandt, medlem i Höglandets DF, motionen antagen av föreningens
styrelse
Motionen
Vid Riksstämman 2009 beslutades att utesluta Storstockholms Diabetesförening. Vilket
var rätt då, när de inte följde dåvarande stadgar.
I dag 2017 har situationen ändrats vad det gäller frågan om medlemsavgiften, då den
drivs in centralt. Så där är det hindret ur världen.
Hela diabetesrörelsen tjänar på att vi blir en enad rörelse. Vi arbetar ju med samma saker,
att det skall bli lättare att ”Leva med diabetes”, samt att det ska vara lika vård oavsett var
du bor i landet. Därför bör Diabetesförbundet och DIOS enas och sluta fred och bli ett
förbund igen.
Härmed yrkar jag:
att
Riksstämman ger i uppdrag till förbundsstyrelsen att verka för att det blir ett enat
förbund (att Diabetesförbundet och DIOS slår sina påsar ihop) på riksplanet.
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Motion nr 21 angående gemensam organisation för alla diabetiker i
Sverige

Motionär: MariAnne R Lymer, medlem i DF i Göteborg m.o.
Motionen
På Riksstämman den 17 november 2009 uteslöts StorStockholms Diabetesförening ur
förbundet. Röstetalet var 115 för och 102 mot uteslutning.
I dag finns det två diabetesföreningar i Stockholm, StorStockholms Diabetesförening och
Hufvudstadens Diabetesförening.
Två diabetesförbund finns idag, Svenska Diabetesförbundet, bildat 1943, och
Diabetesorganisationen i Sverige. Det bör räcka med ett gemensamt förbund för oss
diabetiker i Sverige. Svenska Diabetesförbundet har idag ca 23.000 medlemmar. Hur
många medlemmar Diabetesorganisationen i Sverige har med sina lokalföreningar, vet jag
inte. Skulle dessa organisationer slås ihop borde det ge mer statsbidrag till arbetet för
diabetikerna och större kraft vid påverkan av Socialdepartementet, samt också därmed
större press på landstingspolitikerna så att vården för oss diabetiker blir lika över hela
landet. Ute i landet finns ett antal lokalföreningar anslutna till Diabetesorganisationen.
Som undertecknad av denna motion ser jag det som ett slöseri med personliga resurser,
vilka istället skulle kunna arbeta gemensamt för att behålla de förmåner vi har idag, bland
annat fritt insulin, som förbundets tidigare generationer kämpat sig till. Personligen har
jag varit med om två omgångar då staten velat dra in denna förmån.
2017 är det dags att sluta leden i diabetes Sverige och enas i ett förbund.
Med anledning av ovanstående föreslås Riksstämman besluta:
att
Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse får i uppdrag att ena
diabetesrörelserna och att samla alla diabetiker i ett förbund, och
att
på nästa stämma 2021 redovisa ett gemensamt förbund för alla diabetiker.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11 och 21
Förbundsstyrelsens delar fullt ut motionärernas intentioner. Det finns ingen anledning
till att det ska finnas två intresseorganisationer för människor med diabetes i Sverige.
Förbundsstyrelsen har, med stöd av riksstämmorna 2012 och 2015, också arbetat för att
kunna nå en lösning på situationen. Detta har dock hittills inte varit möjligt, då
organisationerna inte lyckats nå en samsyn kring de centrala frågorna inför ett
samgående. Medan Förbundet satt fokus på sakfrågorna, har DiOS företrädare haft
fokus på de organisatoriska frågorna. I samtalen har funnits skilda uppfattningar kring
medlemskapets hemvist, uppbörd av medlemsavgifter och i viss mån kring de
intressepolitiska frågorna.
Förbundets representanter har i de samtal som förts varit tydliga med att det inte är
aktuellt att lägga ner Svenska Diabetesförbundet för att bilda en ny gemensam
organisation, men att det samtidigt finns en vilja att genomföra nödvändiga
anpassningar och erbjuda god representation.
Dock måste påpekas att förbundet består av över 100 föreningar och drygt 23 000
medlemmar, medan DiOS består av fyra lokalföreningar och uppskattningsvis cirka 4 500
medlemmar (varav drygt 3 700 är medlemmar i Storstockholms Diabetesförening). En
del av medlemmarna är dubbelanslutna. Medlemsantalet motsvarar sammantaget inte
ens tio procent av antalet människor med diabetes i Sverige.
Förbundsstyrelsen menar att ytterligare samtal för att enas om en gemensam
organisation för närvarande inte är det bästa sättet att använda Förbundets resurser.
Istället bör såväl de personella som ekonomiska resurserna läggas på att utveckla
förbundet som den självklara rösten för människor med diabetes och deras anhöriga i
Sverige. Detta bör även fortsättningsvis göras genom t.ex. samarbetet med MTG,
framtidsresan och D20. Genom att stärka vår egen organisation, höras och synas mer,
skapar vi möjligheter att attrahera fler medlemmar och nå ännu högre genomslagskraft i
kontakten med beslutsfattare.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att

Riksstämman anser motionerna 11 och 21 besvarade.
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Motion nr 12 rörande tandvård
på lika villkor
Motionär: Leif Brandt, Höglandets Diabetesförening.

Motionen
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 torr i munnen. Det finns många
sjukdomar som gör att man blir torr i munnen, bland annat Sjögrens syndrom och
Diabetes. Vad det gäller diabetes beror muntorrheten på blodsockersvängningar. 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. 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 och att förbundsstyrelsen bevakar frågan, och

att

tandvården för sjukdomar med torrhet i munnen på grund av medicinering skall
ingå i högkostnadsskyddet, samt

att

förbundet verkar för att lika tandvård för alla blir en självklarhet, plånboken ska
inte få styra.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 12
Bakgrund
Diabetes påverkar munhälsan på flera sätt men långtifrån alla med diabetes får besvär.

Tandlossning/parodontit orsakas av att bakterier samlats vid tandköttsranden, för vuxna
personer med diabetes som haft sin sjukdom länge är detta vanligare än hos andra. Det
gäller framför allt om man har höga blodsockervärden, parodontiten kan då utvecklas
snabbare. Varför en person med diabetes är extra utsatt för parodontit är inte helt klart,
men den troliga orsaken är att det är kopplat till reaktioner i immunologiska systemet
med en ökad infektionsbenägenhet i munnen. En annan bidragande orsak är skador i de
små blodkärlen med ett minskat blodflöde till tandköttet och ett försämrat näringsutbyte
i vävnaderna runt tänderna.

Saliven i munhålan har stor betydelse för tänderna och slemhinnan. Vid diabetes minskar
ibland salivutsöndringen, en del mediciner kan också ha samma effekt, vilket resulterar i
muntorrhet, vilket ger en ökad risk för karies. En annan orsak till muntorrhet är att
blodsockret ligger för högt.

Regelverk
I dag finns möjligheten att få ekonomiskt stöd om en sjukdom eller funktionsnedsättning
ökar risken för försämrad tandhälsa. De olika möjligheterna är högkostnadsskydd, särskilt
tandvårdsbidrag samt Folktandvårdens tandförsäkring.

Högkostnadsskydd
Inbyggt i det statliga tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet
innebär att patienten bara behöver betala en del av kostnaden själv vid större
behandlingar, och att vårdgivaren får ersättning för resterande kostnad från
Försäkringskassan. Ersättningen beräknas utifrån referenspriser som tas fram av
Tandvårds‐ och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Särskilt tandvårdsbidrag
Särskilt tandvårdsbidrag infördes den 1 januari 2013 och riktar sig till personer som har en
sjukdom eller funktionsnedsättning som ökar risken för försämrad tandhälsa. Svårinställd
diabetes är enligt § 4a Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd en sådan diagnos
som kan ge rätt till bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om den
enskilda patienten har rätt till bidraget.
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Med svårinställd diabetes menas att en person under en period om sex månader ska ha
tre på varandra tagna HbA1c som ligger över 73 mmol/mol, samtidigt som personen själv
har försökt följa behandling och egenvårdsråd. För att vårdgivaren ska kunna göra en
bedömning om patienten har rätt till bidraget behövs ett läkarintyg från diabetesläkare.

Folktandvårdens tandförsäkring ‐ Frisktandvård
Frisktandvård, eller abonnemangstandvård, är tandvård till fast pris som ofta erbjuds av
Folktandvården. Efter en undersökning med riskbedömning föreslår tandläkaren en avgift
för de kommande tre åren. Avgiften täcker det uppskattade tandvårdsbehovet och om
behandling behöver göras under treårsperioden betalar patienten ingenting utan
kostnaden är redan täckt av avgiften.

Synpunkter från styrelsen
I dag finns, som utrett ovan, ett skydd mot oskäligt höga tandvårdskostnader, samt extra
ekonomiskt stöd för tandvård vid svårinställd diabetes. Förbundet bevakar sedan tidigare
frågan om tandvård löpande, då det är ett viktigt område. Förbundsstyrelsen håller med
motionären att frågan påverkar personer med flera olika sjukdomar och
funktionsnedsättningar och anser att tandvårdsfrågan behöver arbetas med på bredare
front än bara genom ett förbund. Därför föreslår Förbundsstyrelsen att frågan ska lyftas
inom Funktionsrätt Sverige som en del av Förbundets påverkansarbete.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman bifaller att förbundet bevakar frågan i första att‐satsen, samt

att

Riksstämman anser andra och tredje att‐satsen besvarade.
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Motion nr 13 angående
organisationsförändring av
lokala diabetesföreningar inom
länet
Motionär: Styrelsen för Arvika Diabetesförening m.o.

Motionen
Bakgrund
Vi har ett sviktande medlemsantal. Vi har svårigheter att få fullständiga styrelser på alla
de order som bör representeras med en lokalförening. Detta får även till följd att
länsföreningarna blir svaga och beslut tas som ej är förankrade. Dessutom är
länsföreningarnas uppdrag i förhållande till lokalföreningarna otydligt!

Vi har svårigheter att få föryngring i styrelserna, vilket är nödvändigt för att ge
Diabetesförbundet ett representativt underlag för sitt värdefulla arbete. Vi måste
motverka att medelåldern stiger i styrelserna dvs att de flesta lokalföreningar
huvudsakligen drivs av pensionärer.

Bidragande till ovanstående svårigheter är den i många stycken byråkratiska
organisationen, med mycket tid till resor och konferenser och sparsamt utnyttjande av
moderna kommunikationsmedel, vilka i sin tur kan medföra stora tidsbesparingar för
styrelsearbetet lokalt.

Yrkande:
att

tillsätta en arbetsgrupp, med huvuduppgift att se över och stärka, men samtidigt
förenkla organisationen och utarbeta en heltäckande detaljplanering, samt

att

förslagsvis ha en länsomfattande lokalförening med representation från de flesta
större orterna inom länet.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 13
Motionären tar upp situationer som många ideella organisationer i Sverige idag upplever.
Inom Diabetesförbundet har ett antal föreningar under åren lagts ned eller slagits
samman med annan befintlig Diabetesförening oftast beroende på svårighet att få
medlemmar att engagera sig i styrelsearbetet.

Läns‐ och lokalföreningarna är navet inom organisationen och Förbundsstyrelsen är ense
med motionären om att tillsammans finna vägar att engagera medlemmarna samt stärka
och förenkla arbetet inom organisationen.

Angående förslaget att endast ha en länsomfattande förening per län är en fråga för
respektive lokalföreningar inom sitt län att besluta om.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman bifaller motionens första att‐sats på så sätt att
Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift
att finna vägar att engagera våra medlemmar i föreningsarbetet och stärka
och förenkla arbetet inom organisationen, samt

att

Riksstämman avslår motionens andra att‐sats.
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Motion nr 14 angående
medlemsavgift
Motionär: Södra Ångermanlands Diabetesförening

Motionen
En höjning av medlemsavgiften till lika över hela landet, kommer att betyda att föreningar
kommer tappa många medlemmar. Det kan finnas föreningar som kanske till och med får
lägga ned.

Med stöd av ovanstående yrkar vi att Riksstämman beslutar:
att

kongressen tar beslut om att varje lokalförening själva beslutar om sin
medlemsavgift.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 14
Förbundsstyrelsen vill öka medlemsantalet i Svenska Diabetesförbundet. Många av
medlemmarna har svårt att förstå varför organisationen har olika medlemsavgifter för
samma typ av medlemskap beroende på vart i landet medlemmen bor. Med
Förbundsstyrelsens förslag om enhetlig medlemsavgift skulle det bli lättare att genomföra
större medlemskampanjer över hela landet och administrationen för hanteringen av
medlemskapet skulle minska.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att

Riksstämman avslår motionen med hänvisning till Förbundsstyrelsens förslag om
enhetlig medlemsavgift.
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Motion nr 16 angående
Beställning i webbutiken
Motionär: Kungälv/Ale Diabetesförening

Motionen
För att synliggöra oss och vår sjukdom diabetes så behöver vi broschyrer och andra
trycksaker. När föreningen behöver beställa nya gör vi detta på vår hemsida och i
webbutiken. Men vi tycker ibland att detta inte är så enkelt. Vi saknar dessutom moment
som skulle underlätta för oss.

1. Vi vill få bekräftelse på vilka varor som beställts.

2. Vi vill veta när och var varorna kommer att levereras.

3. Vi vill också få bekräftelse på att varan är på väg.

Med anledning av ovanstående yrkar Kungälv/Ale Diabetesförening att Riksstämman
2018 beslutar:

att

beställning av tryckta broschyrer måste göras enklare

att

utbudet av broschyrer som går att beställa utökas väsentligt
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 16
Motionären pekar på problem som uppkom i samband med lanseringen av den nya
webbutiken i september 2017. Förbundsstyrelsen beklagar de besvär som motionären
och andra fått uppleva och Förbundsstyrelsen har arbetat med att snabbast möjligt lösa
frågorna.

Några av de serviceregler webbutiken ska uppfylla är:
 Leverans inom 5 arbetsdagar från beställning,
 Orderbekräftelse ska mailas till beställaren,
 Materialet ska vara väl och snyggt emballerat,
 Webbutiken ska klara att hantera olika prisnivåer beroende på beställare, vilket
görs genom att beställaren skapar ett konto såsom antingen:
o Medlem i Diabetesförbundet
o Förening ansluten till Diabetesförbundet/vård/skola
o Ej medlem
 Flertalet informationsbroschyrer ska kunna laddas ned som PDF, samt
 Fraktkostnaden ska inte överstiga Postens fraktpriser.
Varorna levereras antingen som brev eller paket, beroende på vikt, till den adress som
beställaren angett. Inloggad på sitt konto i webbutiken kan beställaren se sin pågående
order samt orderhistorik. Där finns bland annat information om när varan/varorna
skickats. En funktion där beställaren även kan se försändelse‐ID på paket ska
implementeras under våren 2018.
Diabetesförbundets informationsmaterial är sedan många år både uppskattat och
välbeställt av privatpersoner, diabetesföreningar och vårdenheter. Materialet utgör en
viktig del i Förbundets arbete att öka enskilda medlemmars och samhällets kunskap om
diabetes ‐ något som på sikt gör det lättare att leva med sjukdomen.
Diabetesförbundets material är unikt på flera olika sätt. Informationsmaterialet är
oberoende i den meningen att inget företag med egenintressen finansierar eller har
inflytande över informationen. Den enda intressent som stöttar i finansieringen är
Diabetesfonden som varje år går in med ett informationsanslag, ett sätt att stötta och
uppmuntra informationsspridning, mål som både Diabetesförbundet och Diabetesfonden
har. Diabetesförbundet har, tack vare nära samarbete med professionen, ett
helhetsperspektiv i sitt material som omfattar allt från symtom, sjukdomsbeskrivning och
komplikationer till tips och förslag på egenvård. Diabetesförbundets material kan och ska
aldrig ersätta sjukvårdens information.
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Varje år sker en inventering av befintligt informationsmaterial och beslut tas huruvida
materialet ska uppdateras eller revideras, behållas som det är eller fasas ut. En plan sätts
för året om åtgärder i det befintliga informationsmaterialet samt om det ska tas fram nytt
informationsmaterial. Då nytt informationsmaterial tas fram tittar Förbundsstyrelsen på
behov och efterfråga samt vilka arbetsprocesser och resurser som krävs innan beslut tas.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att

Riksstämman anser motionen besvarad.
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Motion nr 18 Cykelstafett 18
Motionär: Linköpings Diabetesförening

Motionen
Ett engagemang från Skåne till Lappland, där cyklister genom möte från ena
landskapsgränsen till nästa gräns för att föra budkavlen om diabetes vidare. Vid varje
stopp skall politiker finnas på plast för debatt.

Därför föreslås Riksstämman:
att

Svenska Diabetesförbundet står bakom samt bidrar till evenemanget, både
ekonomiskt, med trycksaker och personal.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 18
Bakgrund
Under 2017 arrangerade Göteborgs Diabetesförening ”Hoj17”, en 90 dagars cykeltur för
bättre fothälsa vid diabetes. Medicine doktor Ulla Tang cyklade, tillsammans med
medcyklister, drygt 200 mil genom Sverige för att uppmärksamma att det finns skillnader
inom vården när det gäller prevention och vård av fotkomplikationer vid diabetes.
Göteborgs Diabetesförening genomförde eventet tillsammans med flera andra föreningar
och med lite hjälp från Diabetesförbundets kansli.

Beslut på Riksstämman samt på lokal‐ och länsnivå
Riksstämman är Diabetesförbundets högsta beslutande organ. Under Riksstämman
samlas representanter från hela rörelsen och beslutar om ekonomi och strategi. Det är ett
organ som har till syfte att styra verksamheten i en viss riktning, och besluta om de
viktigaste principiella frågorna för kommande mandatperiod. I Diabetesförbundets stadga
§3 står att läsa att förbundets uppgifter är att bedriva ett 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, att vara ett
kompetenscentrum för de anslutna föreningarna och medlemmarna, att vara en
serviceorganisation för de anslutna föreningarna och medlemmarna, att biträda
medlemmarna och föreningarna vid konflikter samt att ge ut tidningen Diabetes, som är
förbundets organ. Det är således också strategiska beslut inom dessa områden
Riksstämman fattar beslut om.

Lokalföreningarnas uppdrag är enligt §3 i Förbundets stadga att bedriva sådan
verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes eller deras närstående samt att
samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet i
gemensamma frågor. Länsföreningarnas uppgifter är enligt samma paragraf i stadgan att
inom sitt verksamhetsområde samordna och bedriva sådan verksamhet som de anslutna
lokalföreningarna önskar bedriva, att delta i samråd med andra länsföreningar i
gemensamma frågor samt att på länsplanet samarbeta med organisationer med likartad
inriktning. Utifrån stadgan är det därmed på lokal‐ och länsföreningsnivå som beslut om
större aktiviteter fattas.
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Styrkan i Diabetesförbundets lokal‐ och länsföreningar
Göteborgs Diabetesförening visade med ”Hoj17” vad som kan hända när engagemang
föds och odlas ute i lokal‐ och länsföreningarna. De visade också att den här typen av
evenemang kan genomföras på lokal‐ och länsnivå där de enligt stadgan ska genomföras.
De styrkor som finns med att evenemangen kommer från föreningarna, och inte centralt,
är närheten till de som anordnar, möjligheten att knyta nya kontakter när evenemanget
planeras och arrangeras och ett väldigt bra tillfälle att ta tillvara på medlemmarnas
engagemang, styrkor som inte blir lika tydliga när evenemang arrangeras centralt. Också i
efterhand är det möjligt att som lokal‐ eller länsförening ta tillvara på de lärdomar och
erfarenheter Göteborgs Diabetesförening har fått, och arrangera ett eget liknande event.

D20 – Ett forum för samarbete
Inför ”Hoj17” tog Göteborgs Diabetesförening upp frågan om deltagande och hjälp i D20.
Där diskuterades färdväg, eventuella samarbetspartners samt föreningar som skulle
kunna arrangera aktiviteter där Ulla stannar. D20 var ett perfekt tillfälle att knyta den
typen av kontakter som behövdes för att kunna genomföra ”Hoj17”, och är också ett
forum där evenemang av den här typen ska kunna diskuteras.

Stöd från Diabetesförbundets kansli
I det fall en lokal‐ eller länsförening vill genomföra en större aktivitet som kräver mer
samordning går det att få stöd från kansliet. Genom en förfrågan till antingen
påverkansgruppen eller medlemsnyttateamet går det att få stöd i planering och
genomförande, hur omfattande stödet blir beror på den rådande ekonomin och vilka
resurser som finns till hands, men stöttning går att få.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman avslår motionen.
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Motion nr 19 Information på de
mest förekommande språk
Motionär: Linköpings DF

Motionen
Att besöka människor med icke svenska som hemspråk gör att kommunikationen
angående upplysning om Diabetes blir svår. Det är ju redan i tidigt stadium viktigt att veta
hur man genom sin livsföring ska göra för att undvika typ 2‐diabetes.

Därför uppges i uppdrag till Förbundsstyrelsen och Riksstämma
att

information inom kost, levnadsvanor och motion på arabiska, persiska,
somaliska tillhandahålles.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 19
Information om diabetes på de mest förekommande språken har under en tid varit
efterfrågat från både föreningarna och sjukvården. Norska Diabetesförbundet erbjuder
sedan en tid tillbaka information på flertalet språk. Material och översättningar var också
en av de frågor Förbundskansliet diskuterade med det norska Förbundet under sitt utbyte
sommaren 2017, och har sedan dess inlett ett samarbete med Norge kring den frågan.
Det material Norska Diabetesförbundet tillhandahåller finns på urdu, arabiska,
nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, somali, turkiska, kurmanji, tamil, polska, sorani,
dari och farsi (persiska). Informationen går att beställa kostnadsfritt på
https://www.diabetes.no/nettbutikk/diabetes‐pa‐flere‐sprak/?page=1

Förbundsstyrelsen står bakom intentionen i motionen och tycker att det är bra att frågan
lyfts på Riksstämman. Det är en angelägen fråga, men det faktum att material redan nu
finns på de efterfrågade språken hos Norska Diabetesförbundet, gör att behovet av
material på de nämnda språken bör anses uppfyllda.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman avslår motionen.
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Motion nr 20 och 24 angående
heltidsarvoderad ordförande
Motion nr 20 angående heltidsarvoderad ordförande
Motionär: Linköpings Diabetesförening, Motala Diabetesförening, Mjölby
Diabetesförening, Norrköpings Diabetesförening, Östergötlands Läns Diabetesförening

Motionen
Dagens arbetsmarknad ställer allt högre krav på att det anställda ska stå till förfogande på
sin arbetsplats till 100 % om inte mer. Detta gör att det blir svårt utse den mest
meriterade personen till förbundsordförande. Det är även viktigt att inte sätta personer i
dilemmat att behöva dela sig på två uppdrag. Uppdelningen på ett förtroendeuppdrag
och anställning ställer personen i ett dilemma. Ordförandeskap eller anställningen. Detta
kan skapa grogrund för att personen kommer ”gå in i väggen”. Om behovet finns av att
välja en person på halvtid är inte detta ett hinder för att posten ska heltidsarvoderas. Om
en person inte vill bli heltidare är det bara att minska arvodet i motsvarande grad. Tas ett
beslut om lägre arvode än heltid minskar antalet valbara.

Hemställes till Riksstämman besluta:
att

ordförandeposten skall vara heltidsarvoderad.

Motion nr 24 angående uppdraget som förbundsordförande
Motionär: Stockholms Läns Diabetesförening

Motionen
2012 års Riksstämma beslutade att förbundsordföranden ska vara ett deltidsuppdrag.
Men ett ordförandeuppdrag går inte att tidsätta. Oförutsedda händelser som kräver extra
tid inträffar ständigt. För att skapa goda förutsättningar för den som innehar uppdraget,
beslutar man hur stort arvode man ger, ett arvode motsvarande heltid innebär att man
inte förväntas ha ett arbete vid sidan av.
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I samband med stämman 2012 bedömde man således att uppdraget inte skulle arvoderas
som en fulltidstjänst, det förutsatte således att den som innehar uppdraget också får sin
inkomst från annat håll. Skälen till detta var bland annat kostnadsbesparingar, säkerställa
medlemmarnas inflytande samt tydliggörande av verksamheten. En förbundsordförande
är föreningens ansikte utåt, hen skall vara lättillgänglig för media och kunna delta och
synas i sammanhang och vara medlemmarnas röst, bedriva opinionsarbete och verka för
att de för medlemmarna centrala frågorna har en plattform att utvecklas i. Det ska också
finnas tid för planering och genomförande av intressepolitiskt arbete – såväl utåt som inåt
i organisationen.

Diabetesförbundet är en ideell organisation, som består av sina medlemmar.
Diabetesförbundet ska vara en stark folkrörelse med ledare som tydligt och snabbt agerar
i frågor som berör vår politiska agenda. Diabetesförbundet företräder personer med olika
typer av diabetes och personer som på något vis har en relation till sjukdomen. I
förhållandet till den gruppens storlek i Sverige så är antalet medlemmar i förbundet
förhållandevis liten. Ett viktigt uppdrag som förbundsordförande är att vara synlig och
samverka med bland annat andra handikapporganisationer och delta i olika sammanhang
och lyfta viktiga frågor så att organisationen blir välkänd och fler vill ansluta sig som
medlemmar. Ju fler vi är desto starkare röst får vi och desto fler blir vi som kan bidra med
aktiviteter, stöd och utveckling.

Vi ser en stor utvecklingspotential i rollen som förbundsordförande om arvodet ökas till
ett heltidsarvode och hen ges möjlighet att utföra sitt uppdrag på heltid.

Stockholms Läns Diabetesförening föreslår stämman att besluta
att

rollen som förbundsordförande skall vara ett heltidsarvoderat uppdrag.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 20 och 24
Motionärerna anser att behov finns av en heltidsarvoderad förbundsordförande. De
uttrycker en oro över att kompetenta och meriterade förbundsordförandekandidater inte
kan ta på sig uppdraget som förbundsordförande då det inte är ett heltidsarvoderat
uppdrag som därmed är svårt att passa in med ett förvärvsarbete.

Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om att det inte är ändamålsenligt att
arvoderingsgraden ska styra huruvida en person tackar ja eller nej till att vara valbar som
förbundsordförande. Dock anser Förbundsstyrelsen att även ett krav på heltidsarvodering
kan motverka syftet med motionen, även om det enligt motionärerna inte ska ses som ett
krav så kan det faktum att Riksstämman beslutar om heltidsarvodering skrämma en
kandidat som vill stanna kvar i sin nuvarande anställning.

För att komma runt problematiken som kan uppstå vid formuleringar som halv‐ eller
heltidsarvoderad föreslår Förbundsstyrelsen att skrivningen ska vara ”arvodering upp till
100 %”, en skrivning som inte stänger dörren för någon kandidat oavsett nuvarande
arbetssituation. Det som bör vara viktigast vid val av förbundsordförande är vad den
personen kan tillföra Diabetesförbundet och dess verksamhet, inte huruvida arvodering
sker på hel‐ eller deltid.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman avslår motionen, samt

att

Riksstämman beslutar att Diabetesförbundets förbundsordförandes uppdrag är
arvoderat på upp till 100%.
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Motion nr 23 angående
familjemedlemskap
Motionär: Ljungby Markaryd Diabetesförening

Motionen
Ljungby Markaryd Diabetesförening föreslår Riksstämman:
att

besluta att pengarna för medlemskap som familjemedlem oavkortat ska gå till
den förening där medlemmen tillhör, och inte som nu när hela medlemsavgiften
går till förbundet.

Alternativt kan vi tänka oss att hälften går till föreningen då vi förstår att förbundet har
viss administrationskostnad.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 23
Familjemedlemskap
Familjemedlemskap är en medlemskategori som antogs på Riksstämman 2006 och
fastslogs återigen i stadgan 2012. Medlemsavgiften för familjemedlemskapet är, precis
som de övriga medlemskapen, uppbyggt av en central del och en lokal del. Den centrala
delen är på 50 kronor, sedan har lokalföreningarna själva beslutat på sina årsmöten hur
många kronor lokalföreningen vill ha in från familjemedlemskapet och sedan har
medlemmen betalat den centrala och den lokala delen tillsammans vilket blir
familjemedlemmens medlemsavgift.
I Förbundsstyrelsens förslag "Enhetlig medlemsavgift" kommer kategorin
"familjemedlemskap" inte finnas som en medlemskategori.
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att

Riksstämman anser motionen besvarad.

119

Motion nr 25 angående
Medlemsvärvningsnummer av
tidningen Diabetes
Motionär: Stockholms Läns Diabetesförening

Motionen
Det finns en stor potential att öka kännedomen om Svenska Diabetesförbundet samt öka
antalet medlemmar. Vi tror att tidningen Diabetes i sin nya form är en bra kanal för
medlemsvärvning och skulle finnas tillgänglig på betydligt fler vårdcentraler och
diabetesmottagningar i Sverige än vad den finns idag. En vårdcentral är en plats där
många människor cirkulerar, med alla former av diabetes och det är en naturlig miljö för
att söka mer information om sin sjukdom. Tidningen på dessa platser skulle bli en naturlig
ingång för den som vill bli medlem. För att detta skall vara påtagligt och för att möjliggöra
att tidningen inte känns gammal på mottagningen gör man förslagsvis ett
medlemsvärvningsnummer som räcker ett år. Förutom att tidningen ger en bild av
förbundets arbete och de förmåner som medlemskap innebär, t ex försäkringar som
personer med diabetes kan teckna, den vanliga tidningen och annat matnyttigt bör det
finnas tydlig information om hur man blir medlem.
Ett större antal medlemsvärvningsnummer bör naturligtvis dessutom distribueras till
samtliga lokalföreningar för att kunna spridas vid arrangemang med mera.
Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden syns alltmer i sociala medier. Men vi
anser det ändå vara nödvändigt att utveckla användandet av sociala medier, eftersom
effekterna av kampanjer och inlägg i sociala medier kan vara oerhört omfattande och nå
ett mycket stort antal människor om och när de används på rätt sätt. Vår erfarenhet är
att många diabetiker och närstående är intresserade av att tillskansa sig information om
forskning och nya rön via sociala medier och har mycket kontakt med och delar
information med andra diabetiker.

Stockholms Läns Diabetesförening föreslår således:



att ett årligt medlemsvärvningsnummer av tidningen Diabetes trycks upp för
möjlig distribution till vårdcentraler, diabetesmottagningar och lokala
Diabetesföreningar
att ett arbete för att utveckla Svenska Diabetesförbundets användande av sociala
medier påbörjas
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 25
Bakgrund
Motionären tar upp en fråga som är viktig för Svenska Diabetesförbundet, nämligen
medlemsvärvning. Förbundet är beroende av ett starkt medlemsantal för att kunna
bedriva framgångsrikt påverkansarbete och göra livet med diabetes lättare.

Tidningen ”Allt om diabetes”
Som motionären skriver finns det en stor potential i att öka kännedomen om Svenska
Diabetesförbundet samt öka antalet medlemmar. Förbundsstyrelsen delar motionärens
åsikt att tidningen ”Allt om Diabetes” är en bra kanal för medlemsvärvning. Varje
nummer av tidningen innehåller nyheter om det arbete Diabetesförbundet bedriver,
information om forskning som Diabetesfonden stödjer samt vad som är på gång inom
förbundet och hos lokalföreningarna. Detta tillsammans med annonser som gör reklam
för Diabetesförbundets medlemserbjudanden.

Riksstämman beslutade år 2012 att varje lokalförening har rätt till 5 fria exemplar av
tidningen per 100 medlemmar som föreningen har. Det står fritt att använda dessa
exemplar till medlemsvärvning, och som motionären skriver är det en bra idé att dela ut
sina extra exemplar till vårdcentraler och diabetesmottagningar för att göra tidningen till
en naturlig ingång för den som vill bli medlem.

Sociala medier
Som motionären tar upp så syns Svenska Diabetesförbundet och Diabetesfonden mer i
sociala medier, vilket är ett resultat av ett ökat fokus på dessa kanaler som pågått under
det senaste året. Det pågående arbetet med att utveckla närvaron på sociala medier för
att nå ut bredare med våra budskap har börjat bära frukt, under 2017 ökade antalet
följare på Facebook med 63 % till över 10 000 samtidigt som Förbundet nyligen har
startat ett konto på Instagram. Diabetesförbundet har börjat arbeta mer med film i
sociala medier och tack vare detta har Förbundet under föregående år slagit rekord i
exponering.

Under Diabetesforum var Diabetesförbundet på plats med ett team som rapporterade
direkt i Förbundets sociala kanaler under konferensen. Det spelades in ett flertal filmer
som följarna direkt kunde ta del av och Förbundet nådde en exponering på över 200 000
personer. Under 2017 nådde det mest framgångsrika inlägget i de egna sociala kanalerna
337 393 personer.
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Genom att använda social media för att driva medlemsvärvningskampanjer kan
Förbundet på ett kostnadseffektivt sätt nå potentiella medlemmar. De senaste två åren
har Svenska Diabetesförbundet drivit två värvningskampanjer digitalt, ett arbete som
förbundet fortsätter med.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att

Riksstämman anser motionen besvarad.
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Motion nr 26 angående
Diabetescertifiering, en
möjlighet att kvalitetssäkra och
marknadsföra sin verksamhet
Motionär: Stockholms Läns Diabetesförening

Motionen
Mycket av offentlig vård, omsorg och skola ingår inom olika former av valfrihetssystem.
Individen har olika skäl att välja och skälen varierar mellan individer, men för en person
med diabetes är möjligheten till kompetent vård och omsorg av personal, en oerhört
viktig faktor. Om den som väljer vet att ett äldreboende t.ex. har sett till att det finns en
särskild kunskap om diabetes och skillnaderna mellan olika typer av diagnos och
behandling. Vi som lever med diabetes har mött många olika tolkningar av kunskapen om
sjukdomen och vet att det är skillnad på olika kunskap och tror således att det finns ett
behov av att det finns någon form av certifiering eller liknande som säkerställer
kompetens.

Inom äldreomsorgen delegerar ofta den legitimerade personalen medicinering av
diabetes till övrig omsorgspersonal, undersköterskor och vårdbiträden och för den som
får vård hemma är det hemtjänstpersonalen som utför delar av dessa arbetsuppgifter.
Detta är ett starkt skäl till att ökad kunskap om diabetes behövs hos all vård‐ och
omsorgspersonal.

Stockholms län Diabetesförening föreslår att Diabetesförbundet tillsammans med andra
lämpliga organisationer/personer verkar för utformandet av en diabetescertifiering vilken
är möjlig för i första hand verksamheter som arbetar inom äldreomsorgen. I dessa
organisationer finns ofta legitimerad personal, vilket gör att vi ser det som ett första
naturligt steg. En utveckling av denna certifiering som då kommer vara på en annan nivå,
men som troligen kommer vara ett viktigt steg är ett arbete med att möjliggöra
certifiering av förskolor och skolor.
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Att utveckla en certifiering tar tid och kräver noggrann utredning och planering.
Eventuellt behöver man söka särskilt ekonomiskt stöd, men på sikt bör en certifiering
kunna bära sina egna kostnader. I mötet med människor som ska välja äldreboende eller
hemtjänstutförare hör vi att de söker svar på denna fråga. Var kommer jag att få vård
som är relevant och tar hänsyn till min diabetes och där jag kan få stöd i min egenvård,
med respekt för min egen förmåga eller vilja? Den är viktig och är dessutom ett sätt för
Diabetesförbundet att göra skillnad i människors vardag. Behovet av certifiering av
förskolor och skolor är jättestort. För föräldrar som ska välja mellan en certifierad eller
icke certifierad verksamhet är det en viktig information.

Ett förtydligande om certifieringen är att det är hela verksamheten som bör certifieras,
inte enskild personal. Det kan innebära att man arbetar utifrån särskilda rutiner och
förutsättningar samt att det finns system för kontinuerlig kompetensutveckling.

Stockholms Läns Diabetesförening föreslår stämman att besluta
att

Diabetesförbundet ges i uppdrag att verka för att ett arbete för en
diabetescertifiering av äldreboenden samt hemtjänst inom äldreomsorgen
initieras.

att

Diabetesförbundet ges i uppdrag att se över möjligheten att utforma en
diabetescertifiering av förskolor och skolor.

Båda uppdragen genomförs med fördel med andra organisationer alternativt personer,
men med förbundets och personer med diabetes och ev. närståendes behov i
centrum.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 26
Trygghet för barn och äldre – en självklarhet!
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det finns ett behov av en ökad
diabeteskompetens inom äldreomsorg, förskola och skola. Det finns en stor osäkerhet
kring om egenvården verkligen fungerar och det finns fler än ett exempel på när det inte
har fungerat.

Diabetescertifiering
Syftet med motionen, att sätta en standard för egenvård inom äldre‐ och barnomsorgen,
ställer sig Förbundsstyrelsen bakom. Dock ser Förbundsstyrelsen risker med att
Diabetesförbundet själva står för certifieringen. I första hand ska en certifiering instiftas.
Det innebär, precis som motionären skriver, ett gediget förberedande arbete som kräver
både personella och ekonomiska resurser. Det handlar bland annat om kontakt och
kunskapsinhämtning från diabetesläkare och diabetessjuksköterskor, en kartläggning
bland patienter vilket behov som finns, bland mycket annat. Dessutom ska de krav som
ställs inom certifieringen vara säkra och rimliga, och stötta både personalen och personen
som har diabetes. Sedan ska verksamheter som vill ha certifieringen besökas och
utvärderas för att de som de når upp till kraven.

Förutom de resurser som krävs vid en certifiering, ska en sådan även följas upp med
jämna mellanrum så att inte verksamheten, efter sin certifiering, släpper de rutiner som
gav dem certifieringen från början men ändå kallar sig för diabeteskompatibla. Behovet
av uppföljning innebär också att Förbundsstyrelsen ställer sig frågande till att
certifieringen på sikt skulle bära sig själv ekonomiskt. Verksamheterna som erhåller
certifieringen betalar ingenting för den, men den kräver både en inspektion och
genomgång av verksamheten inför certifieringen, samt regelbundna genomgångar och
inspektioner löpande.

Arbete för en diabetessäkrad barn‐ och äldreomsorg
I och med det ovan sagda anser inte Förbundsstyrelsen att Diabetesförbundet ska verka
för en diabetescertifiering. Men, även då en certifiering är problematisk, anser dock
Förbundsstyrelsen att syftet med motionen är bra och är något som både kan föra
Diabetesförbundets verksamhet framåt och göra det lättare att leva med diabetes.

125

Äldreomsorgen
Förbundsstyrelsen anser att det mest effektiva arbetet för en sammanhållen och
diabetessäker äldreomsorg görs i Förbundets Påverkansutskott och i kansliets
Påverkansgrupp. Därför anser Förbundsstyrelsen att Diabetesförbundet istället för en
diabetescertifiering, ska arbeta med att påverka kommuner så att äldreomsorgen gör det
den ska, likaså Landstingen att verksamhet som ligger därunder gör det den ska.
Diabetesförbundet ska också verka för att sprida kunskap om de goda exemplen vid
Förbundskonferenser och Riksstämmor, men även i kontakt med kommuner, landsting, i
remissvar och vid hearings.

Diabeteskonsulent
För skola och förskola anser Förbundsstyrelsen att verksamheten med diabeteskonsulent
är en mer ändamålsenlig lösning än en diabetescertifiering. Våren 2010 till våren 2013
agerade Svenska Diabetesförbundet huvudman för projektet ”Diabeteskonsulent – Ett
utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg och jämlik skolgång”4 som
genomfördes med stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet var att öka
kunskapen om typ 1‐diabetes och stödet i egenvården av barn och ungdomar med
diabetes i skolan. En av projektets delar var att anställa en diabetessjuksköterska som
diabeteskonsulent på 50 procent i Jönköpings län, vilken hade som uppgift att utbilda
personal och barn i skola och förskola. Målet var att skapa förutsättningar för en
förbättrad egenvård genom att ge strukturerad och systematisk information inom
förskola/skola. Under projektets gång gjorde diabeteskonsulenten 132 besök i skolor och
48 besök i förskolor. Nästan alla nyinsjuknade under perioden, samt barn med särskilda
behov, har besökts. Diabeteskonsulenten har även utbildat och informerat
skolsköterskor.

För att utvärdera effekterna av diabeteskonsulenten genomfördes en enkätundersökning
bland barn‐ och föräldrar 2008, en utvärdering av en extern utvärderare hösten 2011
samt en ny enkätundersökning 2013. Resultaten av utvärderingarna angående
diabeteskonsulenten var övergripande positiva. Diabeteskonsulenten har möjlighet att
förmedla den kunskap som behövs och efterfrågas på ett enkelt och tydlig sätt.
Konsulenten har kunskap för att göra en avvägning mellan behovet av att lugna personal
som är ängslig över att ta emot ett barn med diabetes och det allvar diabetes ska
hanteras med. En diabeteskonsulent kan fokusera på lättförståelig och saklig information,
och har större möjlighet att utbilda personalen på plats i skolan, något som både gör att
ett större antal ur personalen ofta kan delta och att diabeteskonsulenten får möjlighet att
anpassa informationen till personalens arbetsplats. Diabeteskonsulenten är även en länk
mellan barnet, föräldrarna, den inom hälso‐ och sjukvården som ansvarar för barnets vård
och skolpersonalen i förhållande till egenvårdsplanen.

4

Diabeteskonsulent – Ett utvecklingsprojekt för att ge barn med diabetes en trygg och jämlik
skolgång, Diarienummer 2009‐047‐B, Projektnummer 2009/172
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Idag har Jönköping en diabeteskonsulent anställd med grund i projektet vilket Förbundet
ser som en bra men försiktig början. Förbundsstyrelsen anser att ett arbete mot att utöka
antalet diabeteskonsulenter är mer ändamålsenligt än en diabetescertifiering och något
som ligger i linje med Diabetesförbundets kärnverksamhet.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman avslår motionens båda att‐satser,

att

Riksstämman uppdrar åt Förbundsstyrelsen att fortsätta påverkansarbetet för en
diabetessäkrad äldrevård, samt

att

Riksstämman uppdrar åt Förbundsstyrelsen att arbeta för diabeteskonsulenter på
fler platser i Sverige.
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Motion nr 27 Tillgängligheten
hos de anställda på
Diabetesförbundets och
Diabetesfondens kansli
Motionärer: Hufvudstadens Diabetesförening m.o., Roslagens Diabetesförening,
Västernorrlands Diabetesförening

Motionen
Tillgängligheten när någon söks hos Diabetesförbundets eller Diabetesfondens kansli är
långt ifrån optimal. När en anställd av olika skäl inte är där ska inte skäl till frånvaron ges
utan den som ringer måste alltid bli kopplad till ersättare och få svar på sin fråga.

Därför är det viktiga att Diabetesförbundet/Diabetesfonden arbetar på att utöka
möjligheten att få kontakt och svar direkt när man ringer och alltid ser till att ersättare
finns på kansliet. Den som har Diabetesförbundets/Diabetsfondens telefonjour måste
också kunna ta meddelande åt frånvarande anställda och se till att svar snabbt ges.

Hemställer till Riksstämman besluta:
att

Diabetesförbundet/Diabetesfonden ser till att öka sin tillgänglighet när
förtroendevalda, medlemmar och allmänhet med flera ringer så att svar snabbt kan
ges till de som ringer.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 27
Bakgrund
Under 2016 fattade Förbundsstyrelsen ett inriktningsbeslut där förbundets kansli skulle
börja gå ifrån sin administrativa roll och bli ett mer professionellt och strategiskt
arbetande kansli. Sedan dess har ytterligare beslut hos Förbundsstyrelsen, förändringar i
sammansättningen på kansliet samt stora projekt som exempelvis MTG‐projektet lett till
att kansliets personal arbetar med fler och andra saker än administrativa åtgärder och har
påverkat kansliets möjlighet att vara tillgänglig i telefon. Detta i kombination med att
förbundet haft problem med både telefonväxel och växeltelefonitjänst (telefonjour) har
lett till att det varit svårt att nå kansliet.

Fortsatt arbete med medlemsservicen
Arbete pågår löpande med att förbättra servicen och se till att medlemmar och
förtroendevalda snabbt får svar. Under våren 2018 byter förbundet leverantör av
växeltelefonitjänst för att förbättra servicen, och en del av medlemsadministrationen så
som byte av kontaktuppgifter, ingående och uppsägning av medlemskap och svar på
enklare medlemsfrågor läggs ut på UniGuide som idag redan har hand om
Diabetesfondens gåvoservice. Förbundsstyrelsens förhoppning är att dessa åtgärder ska
göra det lättare för medlemmar och andra att få svar, samt frigöra tid för
förtroendevaldas frågor.

Mot denna bakgrund rekommenderar förbundsstyrelsen

att

Riksstämman anser motionen besvarad.
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Motion nr 28 Rätten till
moderna hjälpmedel
Motionär: Hufvudstadens Diabetesförening, Roslagens Diabetesförening m.o.

Motionen
God glykemisk kontroll (d.v.s. närmast normaliserade glukosnivåer) är den viktigaste
påverkbara faktorn för att minimera risken för diabeteskomplikationer

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. I och med detta beslut har det nu resulterat i att flertalet
personer har nekats att få insulinpump eller att de inte har haft någon valmöjlighet att
välja vilken pump de vill ha.

Olika märken av pumpar har olika funktioner, användarvänlighet, olika sätt att beräkna
föreslagna doser. Det är därför viktigt att personer med diabetes 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. Det är ytterst viktigt att personer med diabetes ska få välja och
påverka sin behandlingsmodell.

I dag finns det vissa kriterier som patienter måste uppfylla för att få CGMs (continuous
Glucose Monitoring System) eller FGM (flash glucose monitoring).

Patienter som fått CGMs beskriver att de upplever rent allmänt en förhöjd livskvalitet.
Man slipper sticka sönder sig i fingrarna då CGMs i många fall relativt bra följer
blodsockret. Trender och pilarna visar också åt vilket håll blodsockret är på väg. 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, vilket är ett fåtal, bekostar sina CGMs eller FGM‐
mätare själva just av anledningen att 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.
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Vid diabetes är egenvården central, vilket innebär 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 rätt att
få information om ny teknik som möjliggör och underlättar att lära sig om sin sjukdom. Vi
anser att det är viktigt att Diabetesförbundet tar fram riktlinjer för subventionering av
CGMs eller FGM. 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.

Vi föreslår Riksstämman att 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

Diabetesförbundet aktivt verkar för individens enskilda rätt att påverka
behandlingen av sin sjukdom oavsett behov av behandling. Inklusive att
hen skall bli informerad om alla på marknaden tillgängliga alternativ och ha
möjlighet att välja tekniska hjälpmedel såsom pump och kontinuerlig
blodsockermätare utifrån egna preferenser.

att

Diabetesförbundet arbetar fram ett underlag tillsammans med t.ex. D20
gruppen för att stödja länsföreningarna att agera på bred front mot
landstingen i denna fråga.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 28
Bakgrund
Rätten till moderna hjälpmedel är en av de frågor som ligger Förbundet varmast om
hjärtat. Som motionären beskriver är rätt hjälpmedel en enormt viktig faktor för ett bra
och stabilt HbA1c, vilket i förlängningen gör att följdkomplikationer kan undvikas.

Regelverk
Tidigare hanterade TLV tillgången på hjälpmedel, anledningen var att medicinteknisk
utrustning gick under förbrukningsartiklar. Efter en domstolsprövning ingår tekniska
hjälpmedel inte längre i hjälpmedelsförmånen och beslutsmandat för upphandling finns
nu i landstingen. I och med att TLV inte längre ansvarar för tekniska hjälpmedel
rekommenderar Förbundsstyrelsen att den första att‐satsen avslås.

1 januari 2015 trädde den nya Patientlagen (SFS 2014:821) i kraft. Vissa delar i lagen är
nya, medan andra är förtydliganden av bestämmelser som redan finns i annan lag. Syftet
med lagen var att göra de bestämmelser som rör patienten lättöverskådliga och tydliga.
Exempelvis ges patienter rätt att välja sitt vårdlandsting och i samband med det få tillgång
till det landstingets ”Kloka lista”5. I 7 § 2 st. Patientlagen regleras rätten att välja
hjälpmedel. En person som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av hjälpmedel
ska med hänsyn till behov och kostnad ha rätt att välja mellan de inom hemlandstinget
upphandlade hjälpmedel. Den nya bestämmelsen ger patienter i behov av hjälpmedel en
förtydligad rätt att själva välja mellan de hjälpmedel som hemlandstinget tillhandahåller,
men gör inte att patienten får tillgång till hjälpmedel som upphandlats av vårdlandstinget
om de inte även är upphandlade av hemlandstinget.

I början på 2016 gjordes en utvärdering av den nya lagen som Förbundet lämnade
synpunkter till. Bland annat tryckte Förbundet på att personer inte bara ska få välja
vårdlandsting, utan också få tillgång till vårdlandstingets upphandlade hjälpmedel. Denna
hantering skulle skapa incitament för landsting att upphandla flera olika sorters pumpar
och blodsockermätare så att personer bosatta i landstinget även väljer att söka vård i
detsamma.

5

Kloka Listan innehåller läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar. Varje läns
läkemedelskommitté beslutar, efter förslag från läkemedelskommitténs expertråd, vilka läkemedel som ska
rekommenderas i Kloka Listan. Rekommendationerna är grundade på vetenskaplig dokumentation avseende
effekt och säkerhet, farmaceutisk ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet och miljöaspekter.
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Pågående hantering
Ända sedan 2011 har Förbundet haft en kontinuerlig dialog med TLV angående tekniska
hjälpmedel till personer med diabetes. Genom ordförande Fredrik Löndahl sitter
Förbundet med i TLV:s insynsråd som har till uppgift att vara rådgivande till
generaldirektören, företräda medborgarna och utöva allmänhetens insyn. Förbundet är
med och utvärderar medicintekniska produkter för TLV, och är därmed en viktig del i
TLV:s patientsamverkan.

Under Riksstämman 2015 beslutades att Förbundet kraftfullt ska verka för att TLV drar
tillbaka sitt beslut som att insulinpumpar inte ska ingå i läkemedelsförmånen nationellt
och att Sverige frångår att varje landsting enskilt får bestämma om tillgång till
insulinpumpar och att förbundet ska verka för att alla personer med diabetes ska ha
möjlighet till behandling med kontinuerligt blodsockermätnings, CGM.

Sedan dess har Förbundet samarbetat med TLV då de ansvarade för frågan kring
utvärderingen av kontinuerliga glukosmätare (CGM). Förbundet har även varit med och
påverkat TLV genom den arbetsgrupp med representanter för samtliga nio myndigheter
som ingår i TLV:s råd som tillsammans med fem brukarorganisationer, där Förbundet är
en av dessa, lämnar input på framtida läkemedels‐ och forskningssatsningar, och påverkar
kunskapsstödet till vård och omsorg.

Då TLV inte längre ansvarar för medicinteknisk utrustning har Förbundet aktivt arbetat
med SKL, Nationella Teamet och Nationella vårdprogrammet och under 2017 kom ett nytt
Nationellt vårdprogram där det fastslogs att personer med typ 1‐diabetes alltid ska ges
möjlighet att behandlas med CGM, samt att personer med typ 2‐diabetes ska ges större
valfrihet i sin medicinska behandling och att behandlingen ska anpassas efter varje
enskild individ. Det Nationella vårdprogrammet är dock inte tvingande för landstingen,
men en bra utgångspunkt för diskussion med exempelvis Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, i frågor som rör tekniska hjälpmedel.

Diabetesförbundet och D20
D20‐gruppen är ett forum där förtroendevalda från Diabetesförbundets länsföreningar
samlas och hanterar och arbetar med aktuella frågor rörande politisk påverkan och
medlemsfrågor. D20 är dock inte ett organ inom Diabetesförbundet, vilket gör att
Riksstämman inte har möjlighet att fatta beslut om D20‐gruppens arbete. Uppdraget kan
ges till Förbundsstyrelsen som sedan tar hjälp av D20 som referensgrupp.
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Fortsatt arbete
Även om arbetet för rätten till tekniska hjälpmedel har kommit en bra bit och är
pågående, är det fortfarande ojämlikt över landet med vilka hjälpmedel personer med
diabetes erbjuds, att de som förskriver hjälpmedel inte alltid informerar patienten om
möjlighet att välja bland de upphandlade läkemedlen, samt att vissa landsting ligger efter
med vilka diabetesrelaterade hjälpmedel som upphandlas. Målet är att den enskilda
personens välbefinnande ska styra vilket hjälpmedel som förskrivs, och inte kostnaden.
Förbundsstyrelsen anser att frågan är något som ska arbetas vidare med, både inom
Förbundsstyrelsens Påverkansutskott och i kansliets Påverkansgrupp, med D20 som
referensgrupp.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman avslår första att‐satsen,

att

Riksstämman bifaller andra att‐satsen och uppdrar åt Förbundsstyrelsen att arbeta
vidare med frågan under kommande mandatperiod, samt

att

Riksstämman avslår tredje att‐satsen.
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Motion nr 29 Diabetesfonden –
förmånstagare i Postkodlotteriet
Motionär: Hufvudstadens Diabetesförening m.o., Roslagens Diabetesförening

Motionen
En av de vanligaste frågorna till Diabetesfonden är denna: Är ni förmånstagare i
PostkodLotteriet? ”Nej, tyvärr inte. Vi har tidigare ansökt årligen om att bli förmånstagare
och påtalat vikten av att diabetes borde finnas representerad eftersom så många
drabbas. Dessvärre har vi senast hösten 2015 fått avslag då de valt att ta in organisationer
inom andra verksamhetsområden”.

Det är viktigt att ta reda på den egentliga orsaken till avslagen. Då många medlemmar
och föreningar fortfarande önskar att Diabetesfonden är förmånstagare, vilket innebär
såväl bra publicitet samt stora summor pengar till diabetesforskning skrivs här en ny
motion. Enligt Postkodlotteriet bedöms varje år ansökningarna var för sig. (31 december
varje år ska ansökan vara insänd) I sammanhanget kan nämnas: Sedan 2009 har
Reumatikerförbundet erhållit 55 000 000 kr, sedan 2007 har Astma‐ Allergiförbundet
erhållit 59 000 000 kr, sedan 2007 har Hjärt‐Lungfonden erhållit 236 000 000. V.v. se
hemsida https://www.postkodlotteriet.se/Formanstagare.htm

Hemställer till Riksstämman besluta:
att

Diabetesförbundets styrelse förmår Diabetesfonden att ansöka om att bli
förmånstagare igen hos Svenska Postkodlotteriet.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 29
Det finns ett nära samband och samarbete mellan Svenska Diabetesförbundet och
Diabetesfonden, eller Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond som är
stiftelsens fullständiga namn. Diabetesförbundet och Diabetesfonden är dock två egna
juridiska personer med egna stadgor, styrelser och regelverk som de ska lyda under.
Diabetesfonden lyder under stiftelselagen och står under tillsyn av länsstyrelsen.

Diabetesfonden uppfyller kraven för att bli förmånstagare i Postkodlotteriet och har
under flera år ansökt om att bli utsedd. Diabetesfonden konkurrerar med andra
insamlingsorganisationer, och har i den konkurrensen hittills fått sin ansökan avslagen.
Diabetesfonden har ingen möjlighet att påverka de kriterier eller det fokusområde som
ligger till grund för ansökan och beslut om att bli förmånstagare.

Diabetesfonden fortsätter sitt arbete med att bli förmånstagare och har som en del i
detta skickat in en ansökan inför 2018.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman anser motion 29:s samtliga att‐satser besvarade.
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Motion nr 30 Rätt uppgifter i
medlemsregistret
Motionärer: Hufvudstadens Diabetesförening m.o., Roslagens Diabetesförening.

Motionen
Vid 2012 års Riksstämma beslutades att ha centralt hanterat medlemsregister. Där
förbundet centralt sköter avisering av medlemsavgiften.

I en organisation som vår är det viktigt att det finns fungerande system och register med
korrekta och aktuella uppgifter till medlemmarna. Med tanke på att kommunikation i
dagens samhälle ofta går snabbt behöver det vara enkelt att kunna få fram data/uppgifter
till medlemmarna. Betydelsefullt att det i medlemsregistret kan samlas så mycket fakta
som möjligt för att föreningen sedan ska kunna kanalisera information och inbjudningar
på olika sätt till medlemmarna.

Som det är idag, är det många felaktiga e‐postadresser, de studsar när man gör ett
utskick. För en förening som HDF med 1 400 medlemmar är det kostsamt att göra
pappers utskick, när det då kommer stor mängd i retur innebär det mycket jobb för oss
ideella att försöka få tag i rätt uppgifter till medlemmarna.

Det borde vara givet för kansliet att arbeta med verktyg och system för att kunna samla in
så att uppgifterna i medlemsregistret är rätt genom t ex Adress Point och SPAR och
regelbundet be medlemmar skicka in adress och kontaktuppgiftsändringar.

Uppmanar Riksstämman besluta:

att

förbundsstyrelsen ska se över specifikationerna för medlemsregistret så att det
svarar för hela organisationens behov. Om nuvarande medlemsregister inte lever
upp till behoven bör de omgående se till att dessa tillgodoses.

att

bilda en grupp med förtroendevalda/medlemmar från föreningar och regioner som
referensgrupp för att utveckla medlemsregistret
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att

utreda så att uppgifterna i medlemsregistret överensstämmer med verkligheten
t.ex. inträdesdatum, föreningsbyten, men även självklart adresser, telefon, mejl och
dylikt.

att

uppdra åt förbundsstyrelsen att införa en rutin för hantering och uppdatering av
olika kontaktuppgifter i medlemsregistret

att

anpassa uppgifterna i medlemsregistret så att det där samlas olika typer av
kontaktuppgifter som gör det lätt för föreningarna att på olika sätt kunna kontakta
dem.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 30
Bakgrund
Inför varje utskick av tidningen ”Allt om Diabetes” uppdaterar förbundet
adressuppgifterna i medlemsregistret via Statens personadressregister (SPAR). Detta
innebär att medlemmarnas aktuella folkbokföringsadress uppdateras i medlemsregistret
sex gånger per år. För att kunna uppdatera en medlems adressuppgifter krävs att
personen är inlagd med personnummer, det är inte alla medlemmar idag. Det finns även
vissa medlemmar som aktivt meddelat att förbundet inte får uppdatera deras
kontaktuppgifter via SPAR.

SPAR omfattar enbart postadresser, det finns ingen samlad databas över alla
medborgares e‐postadresser. Det finns därför ingen möjlighet att automatiskt uppdatera
e‐postadresser i medlemsregistret, utan det krävs att medlemmarna meddelar förbundet
om de ändrar e‐postadress.

Innan 2012 års Riksstämma hanterades medlemsregistren lokalt av varje lokalförening
och de rapporterade in medlemmar till förbundet. Eftersom varje lokalförening hade sitt
eget register så har förbundet inget komplett register över föreningsbyten eller första
inträdesdatum för de som var medlemmar innan registret togs över av förbundet 2012.
Från och med 2012 finns det i medlemsregistret uppgifter kring inträdesdatum på nya
medlemmar samt föreningsbyten som gjorts efter 2012.

Innehållet i medlemsregistret genomgår under våren 2018 en översyn avseende vilka
uppgifter som finns och som skall finnas i registret. Den 25 maj 2018 träder
Dataskyddsdirektivet ikraft, vilket är en ny lag som värnar om den personliga integriteten.
Lagen ställer krav på att förbundet samt lokal‐ och länsföreningarna inte får behandla mer
person‐ och medlemsuppgifter än vad som är nödvändigt och uppgifterna får inte
användas till något annat än vad medlemmarna har informerats om i förväg. Detta ställer
nya krav både på förbundet och på läns‐ och lokalföreningarna gällande hur
medlemsuppgifter får hanteras, vad de får användas till och hur medlemmar får
kontaktas.
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I förbundsstyrelsen finns ett utskott för medlemsnytta som jobbar tillsammans med
kansliet i frågor som rör medlemmar. Önskemål som förtroendevalda har kring
medlemsregistret kan skickas till utskottet för medlemsnytta.

Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen

att

Riksstämman anser motionen besvarad.
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Motion nr 31 angående
möjlighet att betala
medlemsavgiften med autogiro
Motionär: Hufvudstadens Diabetesförening med omnejd, Roslagens Diabetesförening,
Västernorrlands Diabetesförening

Motionen
Att betala med autogiro har diskuterats i flera år inom förbundet och fördelarna är
många. Så gott som alla organisationer med motsvarande verksamhet som Svenska
Diabetesförbundet ger därför också medlemmarna möjligheten att betala sina
medlemsavgifter via autogiro som ett alternativ. Det handlar om mycket pengar som
skulle kunna användas till verksamheten, som förbundet varje år går miste om för att inte
kunna lösa detta. Efter några månaders autogirobetalning är medlemsavgiften betald och
överskottet kan användas till verksamheten.

I Diabetesförbundet har de olika föreningarna visserligen olika medlemsavgifter. Men
detta är inget hinder. I andra organisationer som har olika medlemsavgifter har man
också lyckats lösa detta.

Hemställer till Riksstämman besluta:
att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra betalning av medlemsavgiften via
autogiro.

att

i samband med genomförandet avsätta medel för att marknadsföra autogiro.

att

snarast möjliggöra för medlemmar som vill betala medlemsavgiften via autogiro.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 31
Riksstämman 2015 gav i uppdrag till Förbundsstyrelsen att se över möjligheten att införa
autogiro för medlemsbetalning. Förbundsstyrelsen har under mandatperioden undersökt
möjligheterna till autogiro. I förslaget till enhetlig medlemsavgift ingår upplägg för att
införa autogiro för medlemsbetalning,
Mot denna bakgrund rekommenderar Förbundsstyrelsen
att

Riksstämman anser motion 31 besvarad.
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