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Kriterier för Svenska 
Diabetesförbundets nationella 
aktivitetsfond 
Svenska Diabetesförbundets Riksstämma 2021 beslutade enligt § 18 att av intäkterna 
som förbundet får från Humanfonden så skall 25% gå till en nationell aktivitetsfond som 
anslutna lokalföreningar kan ansöka om medel från för att utföra medlemsaktiviteter. 

Nedan följer de kriterier som ansökande lokalförening behöver uppfylla för att beviljas 
bidrag från aktivitetsfonden. 

Kriterier för aktiviteter 
• Medlemsaktiviteten skall genomföras under innevarande verksamhetsår. 
• Medlemsaktiviteten kan genomföras vid ett eller flera tillfällen. 

Kriterier för ansökan 
• Ansökan skall göras på avsedd blankett (fysisk eller digital) som avser det 

innevarande verksamhetsåret. 
• Ansökan ska innehålla uppgifter om: 

o Föreningens namn och adress samt kontaktuppgifter 
o PlusGiro eller Bankgiro som bidraget skall utbetalas till 
o Vilken verksamhet föreningen söker bidrag till 
o När i tid som föreningen avser genomföra verksamheten 
o Vilket bidragsbelopp som föreningen söker 
o Ansökan skall undertecknas av föreningens ordförande eller kassör 

• Ansökan skall vara förbundskansliet tillhanda senast den 30 april innevarande 
verksamhetsår. 

Kriterier för beviljande 
• Maximalt belopp som en lokalförening kan beviljas är 10 000 kronor per 

verksamhetsår. 
• Förutsättning för att beviljas bidrag är att efterfrågade årsmöteshandlingar i 

enlighet med Svenska Diabetesförbundets stadgar har inkommit till 
förbundskansliet senast den 30 april innevarande verksamhetsår. 

Kriterier för återrapportering 
• Efter genomförd aktivitet skall ekonomisk redovisning samt 

rapport/sammanställning från aktiviteten göras på avsedd blankett (fysisk eller 
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digital) som avser verksamhetsåret som aktiviteten utfördes och vara 
förbundskansliet tillhanda senast den 31 januari året efter att aktiviteten 
genomförts. 

• Redovisning skall innehålla följande uppgifter: 
o Föreningens namn och adress samt kontaktuppgifter 
o Kort rapport över genomförd verksamhet 
o När i tid verksamheten genomfördes 
o Information om hela beviljat belopp har använts eller ej 
o Redovisningen skall undertecknas av föreningens ordförande eller 

kassör 
• Om ej hela beloppet ej använts skall kvarvarande belopp återbetalas. 
• Föreningen skall även redovisa aktiviteten i föreningens verksamhetsberättelse 

som avser det aktuella verksamhetsåret. 

Föreningen skall vid uppmaning, till förbundskansliet, insända kopior av 
verifikationsunderlag som styrker användning av beviljade medel som undertecknats 
av föreningens ordförande eller kassör. 

Återbetalningsskyldighet 
• Medel som beviljats men som ej använts skall återbetalas till Svenska 

Diabetesförbundet. 
• Om föreningen ej återrapporterat enligt kriterierna kan föreningen bli 

återbetalningsskyldig till Svenska Diabetesförbundet. 

Beslutsprocess 
Svenska Diabetesförbundets Stiftelseutskott fattar beslut om beviljande eller avslag av 
ansökningarna senast den 15 juni. 

Stiftelseutskottet kan maximalt bevilja ansökningar upp till det belopp som finns i den 
nationella aktivitetsfonden. 

Förbundsstyrelsen beslutar inför varje ansökningsperiod om vilka uppgifter som skall 
efterfrågas i ansökan samt vilka bilagor som skall bifogas ansökan. Förbundsstyrelsen 
beslutar även vilka uppgifter som skall efterfrågas i redovisningen av aktiviteten samt 
vilka bilagor som skall bifogas redovisningen. 
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