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Varmt välkommen till Riksstämma 2021
Vi samlas igen för Riksstämma, men på ett annorlunda sätt. Att ses digitalt har vi fått vänja oss vid
under det gångna året, på gott och ont. Det positiva är att vi har kunnat ses oftare, men förstås så
saknar vi att samlas på riktigt.
Vi har mycket att fira även denna Riksstämma. Mycket har hänt på tre år, vi har kämpat i motvind
men också vunnit många segrar och ser med tillförsikt på de år som kommer. Vi firar ju också i år
Insulinet 100 år, och med det den kamp som Svenska Diabetesförbundet stått upp för, och
fortsätter att stå upp för, det fria insulinet.
Vi hoppas att vi ska kunna skapa en stämning och ett gott mötesklimat även under denna digitala
Riksstämma. Andra förutsättningar kräver en annan form av mötesledning, men också ett annat
deltagande från dig som ombud. Vi har försökt att anpassa agendan genom att lägga in fler pauser,
kortare och längre, och hoppas att du då tar tillfälle att sträcka på benen, ta en nypa luft och komma
tillbaka till mötet med lite ny energi. Vi vet att det är krävande att sitta i digitala möten under flera
timmar i sträck, och vi får alla ha överseende med det.
Trots nya förutsättningar, har vi fortsatt en viktig uppgift att fylla under dessa dagar, att fatta
beslut utifrån vad som är bäst för just diabetessaken, för hela organisationen och förbundets
positiva utveckling. Ett förbund som växer, som fortsätter att göra sin diabetesröst hörd, som sprider
kunskap och motverkar stigman och gör livet lättare att leva med diabetes. Bara tillsammans kan vi
uppnå ett friskt liv med diabetes och en framtid utan sjukdomen.

Välkommen!

Thomas Löfvenius, Förbundsordförande
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Praktisk information vid Riksstämman 2021

Praktisk information
Svenska Diabetesförbundets Riksstämma den 28–30 maj 2021 är förbundets
högst beslutande organ och motsvarar föreningarnas årsmöten. På Riksstämman
har du och din förening möjlighet att påverka förbundets framtid.
Riksstämman startar kl 14.00 den 28 maj, med närvaroanmälan från klockan
09.00, och avslutas den 30 maj klockan 15.00.
(Hålltider under stämman meddelas senare).

Hur deltar jag?
Under Riksstämman följer du förhandlingarna via Microsoft Teams och via
mötessystemet Meeting Spyder deltar du i omröstningar, skickar in yrkanden och
begär ordet.
Som ombud får du personlig inloggning till Microsoft Teams respektive Meeting
Spyder så du kan delta.

Vem deltar på Riksstämman?
På Riksstämman deltar de av föreningarna utsedda ombuden samt
Förbundsstyrelsen, Förtroendevalda revisorer, Valberedning, Ung Diabetes råd,
Föräldrarådet, och kansliets tjänstemän.

Vilka är nominerade till förtroendeuppdrag?
Om du vill ha information om de nominerade kandidaterna besöker du
förbundets hemsida diabetes.se/riksstamma där kandidaterna presenteras.

Viktiga datum!
27 april

Riksstämmohandlingarna skickas ut och görs tillgängliga på
diabetes.se

10 maj

Frågestund med genomgång av förslag och underlag inför
Riksstämman (Ombud/Förbundsstyrelse)

18 maj

Genomgång av mötessystemet Meeting Spyder

24-27 maj

Deltagare på Riksstämman kan testa att logga in i Mötessystemet
Meeting. (Viktigt att detta görs innan deltagande i stämman.)

28–30 maj

Svenska Diabetesförbundets Riksstämma
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Praktisk information vid Riksstämman 2021

Hur förbereder jag mig?
Riksstämmohandlingar såsom program, Förbundsstyrelsens förslag, motioner,
verksamhetsberättelser och årsredovisningar görs den 27 april tillgängliga på
www.diabetes.se/riksstamma.
För att känna sig trygg och väl förberedd som ombud på Riksstämman är det
viktigt att ta del av Riksstämmohandlingarna inför Riksstämman.

Du som deltar som ombud
Tänk på att du som deltar som ombud har tre viktiga uppgifter inför
Riksstämman:
1. Prata med medlemmar. Du behöver veta vad medlemmarna i din förening
tycker i olika frågor som Riksstämman behandlar. Vad tycker de om
motionerna som skickas in? Vad tycker de om förslagen som skall
diskuteras? Hur kan du på bästa sätt representerade dem på
Riksstämman?
2. Läs all information och alla handlingar. Alla dokument som motioner,
förslag och information behöver du läsa innan Riksstämman startar. Då
kommer du kunna följa med i Riksstämmans arbete och vara ett bra
ombud för medlemmarna som du representerar.
3. Delta 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.

Ytterligare praktisk information
All praktisk information, stämmohandlingar och programmet till Riksstämman
hittar du även på förbundets hemsida diabetes.se. På hemsidan,
diabetes.se/riksstamma, kommer även förtydliganden publiceras samt lathundar
för hur Microsoft Teams och mötessystemet Meeting Spyder fungerar.

Frågor?
Har du frågor kring det praktiska avseende Riksstämman, kontakta
förbundskansliet via riksstamma@diabetes.se
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Valberedningens förslag till
ersättningar
Förbundsordförande

50 % av inkomstbasbeloppet per månad fram t.o.m.
nästkommande ordinarie Riksstämma.
Förbundsordförande har rätt till avtalsförsäkringar samt
företagshälsovård lika övriga tjänstemän på Svenska
Diabetesförbundet.

Ledamöter i presidiet (ej
förbundsordförande)

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

Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (ej
presidiet)

Övriga styrelseledamöter 30 % av inkomstbasbeloppet
per år.

Förtroendevalda revisorer samt ersättare

20 % av inkomstbasbeloppet per år.

Övriga arvoden, Sammanträdesarvoden
(ej förbundsordförande)

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.
Dagarvode utgår med 100 kronor per timma, dock
maximalt 800 kronor per dag, för tiden som tas i
anspråk för uppdraget. Dagarvode utges inte för t.ex.
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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Nominerade
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Valberedningens förslag
Förbundsordförande
Inga nomineringar inkom under nomineringstiden och valberedningen har därför letat
kandidater till uppdraget som förbundsordförande. Valberedningen presenterar två kandidater
som Riksstämman får ta ställning till. Valberedningens ledamöter Roland Jonsson och HansErik Svensson reserverade sig mot beslutet om att lägga fram två kandidater.
Namn
Björn Ehlin
Anders Lönnberg

Förening
Diabetesföreningen Norra Älvsborg
Hufvudstadens Diabetesförening med omnejd

Styrelseledamöter i bokstavsordning
Namn
Förening
Anna Stigsdotter Jansson Diabetesföreningen i Karlstad
Dick Fridén
Nordvästra Skånes Diabetesförening
Jan-Åke Vesterlund
Medelpads Diabetesförening
Kjell-Åke Nilsson
Robertsfors Diabetesförening
Lars-Åke Davidsson
Hufvudstadens Diabetesförening med omnejd
Lars Persson
Örnsköldsviks Diabetesförening
Lena Jonson
Norra Hälsinglands Diabetesförening
Maria Holmgren
Diabetesföreningen i Umeå med omnejd
Ove Nilson
Norrköpings Diabetesförening med omnejd

Förtroendevalda revisorer
Ordinarie
Namn
Anci Lundström
Andreas Falck

Förening
Södra Hälsinglands Diabetesförening
Norrköpings Diabetesförening med omnejd

Revisorsersättare
Namn
Lena Nyström

Förening
Diabetesföreningen i Uddevalla med omnejd
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Valberedningens förslag till val av auktoriserad revisor
Förslag till auktoriserad revisionsfirma för tiden fram till Riksstämman 2024
•
•

att välja BDO Mälardalen AB till auktoriserad revisionsfirma för tiden fram till
Riksstämman 2024, och
att förklara beslutet omedelbart justerat.

Nomineringar
Följande personer har nominerats till förtroendeuppdrag inför Riksstämman 2021 och
bekräftat att de står till förfogande.

Förbundsordförande
Inga nomineringar har inkommit.

Styrelseledamöter
Namn
Maria Holmgren
Lars Persson
Dick Fridén
Lena Jonsson
Jan-Åke Vesterlund
Joachim Johansson
Malin Kondor
Anna Stigsdotter Jansson
Hanna Wilhborn
Margareta Bensow Bacos

Förening
Diabetesföreningen i Umeå med omnejd
Örnsköldsviks Diabetesförening
Nordvästra Skånes Diabetesförening
Norra Hälsinglands Diabetesförening
Medelpads Diabetesförening
Södra Skånes Diabetesförening
Övertorneå Diabetesförening
Diabetesföreningen i Karlstad
Hufvudstadens Diabetesförening med omnejd
Diabetesföreningen i Halmstad-Laholm-Hylte

Revisorer
Namn
Anci Lundström

Förening
Södra Hälsinglands Diabetesförening
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Presentation av nominerade kandidater,
förbundsordförande
Anders Lönnberg, nominerad som förbundsordförande
Anders Lönnberg, född 1954, jag är i dagsläget pensionär och driver ett
eget företag inom konsultbranschen. Jag har genom hela mitt arbetsliv
arbetat såväl inom offentlig som privat sektor och i den ideella sektorn.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Det
som är mest relevant för Svenska Diabetesförbundet är att jag arbetat
som Departementsråd och senare Statssekreterare för hälso- och
sjukvården på Socialdepartementet. Jag har suttit i Landstiget i
Stockholm i mer än 25 år liksom i Landstingsstyrelsen samt varit
halvtidsarvoderad nämndordförande i flera år. Jag har också under 4 år
varit regeringens nationella samordnare för Livsvetenskaperna (Life
Sciences).
Jag har haft diabetes typ 2 sedan 2000 och har alltid varit engagerad i dessa frågor, bland annat som
ordförande för SSDF och DIOS. Jag är mycket intresserad av forskning och dess betydelse för den framtida
vården.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Det är viktigt att en patientorganisation arbetar med frågor på kort-, medellång- och lång
sikt. Det krävs för att binda samman vision med verklig förändring.
På kort sikt bör samarbetet med olika patientorganisationer bli bättre. Jag har flera års erfarenhet av intimt
samarbete mellan SSDF och Huvudstadens Diabetesförening. Vi måste förmå vården att värdera värde utifrån
behandlingsresultat för patienterna och inte från vårdorganisationernas budgetresultat. Att vården bättre
stöttar enskilda diabetiker för att kunna bedriva en kvalitativ egenvård och hjälpa dem som inte kan eller vill
sköta denna. Patienter måste också bli representerade i råds- och beslutsorgan samt vara med i
forskningsprioriteringar. Vården ska uppfatta som sin uppgift att skapa evidens och att inte enbart konsumera
den. Sjukvården måste bli långsiktig, huvuddelen av kostnaderna för diabetes beror på förebyggbara
komplikationer.
På medellång sikt vill jag vara med att skapa en gemensam diabetesorganisation i Sverige. Splittring försvagar
oss men enighet ger styrka. Digitaliseringen i vården måste slå igenom och göra tillgängligheten bättre och se
till att bästa möjliga kunskaper och behandlingar används i vården. Patientens ställning att själv kunna beställa
labprover, remisser etc. ska förstärkas.
På lång sikt är forskningen prio ett. Det är medicinsk forskning som driver vårdutvecklingen och ger oss
patienter framtidshopp om bot och bättring. På sikt vill jag gärna se en stark gemensam patientorganisation i
Sverige som fokuserar på gemensamma patientfrågor som komplement till diagnosförbunden.
Jag är säker på att vi kan förbättra diabetesvården i Sverige, att kombinera patienternas kunskaper om
sjukdomen(arna) med de bästa medicinska kunskaperna kan ge oss bättre behandlingar och bättre liv.
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Björn Ehlin, nominerad som förbundsordförande
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Det jag kan bidra med är min erfarenhet av ideellt
engagemang inom vårt förbund på olika nivåer och kunskapen av vad som
krävs för att utföra olika förtroendeuppdrag, samt den kompetens och
erfarenhet jag fått då jag arbetat vid förbundskansliet i olika omgångar
och i olika roller.
Vid högskolan studerade jag politik och min examen är inom
statsvetenskap, den formella kompetensen av hur samhället och
beslutsstrukturerna ser ut har varit till nytta även i yrkeslivet där jag fått
erfarenheter från olika ideella organisationer och hur de jobbar.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Inom
Diabetesförbundet har jag under de senaste 18 åren haft
förtroendeuppdrag på alla nivåer.
Som IT-intresserad tonåring startade mitt engagemang då styrelsen i lokalföreningen kontaktade mig och bad
om hjälp. Jag fick en inblick i föreningens verksamhet och mitt engagemang växte, det ledde till
styrelseuppdrag som ledamot, sekreterare, ordförande och kassör i Diabetesföreningen Norra Älvsborg.
Erfarenhetsutbytet, samarbetet och gemenskapen mellan föreningarna i länet gjorde att jag engagerade mig i
Diabetesföreningen Västra Götaland som ledamot samt sammankallande i valberedningen.
Mitt nationella engagemang startade i Ung Diabetes som ledamot och vice ordförande i rådet, vilket gav mig
min första inblick i förbundsstyrelsens arbete och under mandatperioden 2015-2018 var jag ledamot i
förbundsstyrelsen innan jag under en period trädde in som tillförordnad kanslichef vid förbundskansliet.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang? Engagemangen har gett mig en fördjupad kunskap inom
de områden som mina förtroendeuppdrag omfattat, och jag har lärt mig allt från grunderna i föreningskunskap
till att utveckla samt leda grupper och organisationer. Jag har sett vikten av att ta vara på det faktum att
personer som engagerar sig har olika drivkrafter för sitt engagemang – det är en styrka för organisationen och
något som jag i ledaruppdrag värnar om.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Det är otroligt viktigt att Diabetesförbundet är representerat i olika sammanhang så vi kan
föra fram våra åsikter och våra medlemmars behov till beslutsfattare samt skapa förståelse i samhället för hur
det är att leva med diabetes. Vår styrka är att Diabetesförbundet representerar personer med diabetes i alla
åldrar och som har alla typer av diabetes – hur det är att leva med diabetes är individuellt, alla personer med
diabetes kan inte dras över en kam – detta skall vi värna om och vi skall lyfta olika perspektiv då vi representerar
våra medlemmar.
Att representera Diabetesförbundet är väldigt givande, som ledamot representerade jag förbundet i
paneldebatter där även politiker och representanter från vården deltog, jag deltog vid olika konferenser och
höll föredrag både till allmänheten och till medlemmar samt förtroendevalda inom vår organisation. Det är då vi
träffar personer, diskuterar och för dialog som vi verkligen skapar förståelse och förutsättningarna för att
sprida kunskap och budskap.
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I rollen som tillförordnad kanslichef representerade jag förbundet i möten med politiker och myndigheter,
exempelvis då Transportstyrelsen genomförde översyn av de medicinska kraven för körkort vid diabetes. Vår
representation är uppskattad och vår sakkunskap om hur det är att leva med olika typer av diabetes i alla livets
skeden är värdefull både för tjänstemän vid myndigheter som skall arbeta fram förslag som ligger till grund för
beslut och för politiker som behöver insikt i vad deras beslut innebär.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Med min erfarenhet och den kunskap jag har om Förbundet, samt den insikt jag har av vilka
utmaningar och möjligheter som vi har framför oss, så vill jag bidra till ett styrelsearbete som är inkluderande,
framåtriktat och där vi för diskussioner som leder till välgrundade beslut som stärker Diabetesförbundet.
Genom att ta vara på den samlade kompetens och de erfarenheter som finns i styrelsen så kan vi tillsammans
skapa de bästa förutsättningarna för att förbättra livsvillkoren för personer med diabetes och närstående.
Vad sysslar du med till vardags? Jag är föreningsmänniska ut i fingerspetsarna, förutom ideella uppdrag i
olika föreningar så jobbar jag till vardags med att hjälpa ideella organisationer med strategiska frågor,
organisationsutveckling och administration.
På fritiden återfinns jag ute i skogen på långpromenad, där naturen och motionen tillsammans med
insulinpumpen ser till att hålla mig i balans.
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Presentation av nominerade kandidater,
ledamot i förbundsstyrelsen
Anna Stigsdotter Jansson, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? I grunden är jag utbildad inom kontor och distribution.
Arbetade många år som säljare och hade även olika roller inom
administration. Jag kände dock efter några år att jag ville arbeta mer med
människor och göra skillnad. Jag gick då vidare och utbildade mig inom
information och kommunikation. Det har jag aldrig ångrat!
Jag bor i Forshaga, Värmland men har under många år bott i Malung och
har där arbetat inom Funktionsrätt Sverige. Jag arbetade även i flera år
inom kommunen som Tillgänglighetsadministratör.
Det innebar bl.a. att se till att kommunens lokaler och samhället i stort
skulle vara anpassat för alla grupper inom kommunen oavsett om man hade någon form av
funktionsnedsättning. Jag förde dessutom protokollen vid kommunens samråd med patientorganisationer och
ordnade informationsmöten, manifestationer m.m.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Min bana inom Svenska
Diabetesförbundet startade 2004 när jag blev invald i Ovansiljans DF. Vi var tyvärr tvungna att lägga ner den
efter många år p.g.a. sviktande medlemstal. Jag har även varit förtroendevald i Dalarnas läns DF som ledamot
och sedan som ordförande i sex år. Jag är idag förtroendevald som ledamot i Karlstad DF.
Jag blev vid riksstämman 2018 invald i FS och har sedan dess arbetat som ledamot samt andre vice ordförande.
Vid den extra riksstämman 2020 blev jag vald som förste vice ordförande. Vid detta tillfälle blev jag även
tillfrågad att dela vissa arbetsuppgifter med ordförande då kansliet var underbemannat och styrelsen fick gå in
operativt. Jag har sedan dess varit förste vice ordförande samt haft huvudansvar för förbundets utredning- och
påverkansfrågor.
Förutom dessa uppgifter har jag sedan 2020 varit ordförande i Diabetesfonden, som är Diabetesförbundets
forskningsfond, ett mycket intressant och roligt uppdrag!
Jag sitter även med i Forshaga PRO förening som studieorganisatör och som sekreterare i vår lokala HSB
Bostadsrättsförening.
Jag är en engagerad person som tänker och agerar kreativt och framåtriktat, dock alltid utifrån vår “ryggrad”
stadgarna! Ideellt engagemang, demokrati och rättvisa ligger mig varmt om hjärtat.
Vad sysslar du med till vardags? Som privatperson kan jag berätta att jag i nästan 40 år har levt tillsammans
med (och ibland mot...) min typ 1 diabetes. Om ni vill hälsa på mig så hittar ni mig ofta hos min dotters familj där
jag har två underbara barnbarn, Arvid 2 år och Astrid 3 månader. Jag är också så ofta jag hinner ute med min
särbo i vår husbil, det är fantastiskt att kunna åka ut och fricampa vid någon vacker sjö eller i en storstad när
andan faller på. Hör av er om ni vill ha en kopp kaffe och ett gott skratt, kanske är jag på en campingplats i
närheten när ni minst anar det!
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Dick Fridén, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Min kompetens är som förälder till två ungdomar med typ 1
diabetes sen 17 år tillbaka. Jag har ledaregenskaper, är saklig och tar mig
tid på att läsa in mig på ämnen jag inte behärskar fullt ut. Jag har arbetat
som egen företagare sedan jag var 16 år, där jag får utlopp för mitt
kreativa tänkande.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Jag
har erfarenhet som ordförande i diabetesförening i 9 år, dessförinnan
satt jag i valberedningen i samma förening. Jag är vice ordförande i
länsföreningen. Jag har startat upp en förening för ungdomar som spelar
E-sport, där jag hjälper dem att organisera sig. Jag sitter för nuvarande i
Svenska Diabetesförbundets styrelse.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Att det finns många duktiga människor i alla föreningar
som arbetar på ett positivt sätt då man som ordförande kan delegera och vara en ledare som inspirerar och
lyssnar på sina medarbetare samtidigt som jag kan ta beslut som är nödvändiga. Utveckla människor och mig
själv genom att vara ödmjuk inför alla som brinner för sitt ideella engagemang.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Jag känner att jag har vad det krävs för att representera förbundet i många olika
sammanhang såsom kontakt med politiker och prata inför andra människor och massmedia.
Jag är ödmjuk inför uppdraget och ser det samtidigt som en möjlighet att föra förbundets talan, kunna påverka i
olika sammanhang i förbundets styrelse.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Jag vill bidra med intressepolitiskt arbete och marknadsföring, informationsarbete, detta
brinner jag för.
Vad sysslar du med till vardags? Till vardags ägnar jag mig åt att må bra genom promenader, samtala med
nära och kära men även förkovring av alla möjliga ämnen. Även hemprojekt i mån av tid. Jag tycker om
utmaningar där jag kan (jag är en fantastisk person som är en duktig lyssnare, kompetent och villig att) lära
nytt, jag anser att genom utmaningar utvecklas vi ständigt som personer.
Jag jobbar även med information och kommunikation, samt film och ljudteknik i mitt företag inom film- och
webbproduktion. Mestadels med livesändningar och jag har en egen tv-studio som vi sänder olika evenemang
från.
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Hanna Wihlborn, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Som långvarig och trogen medlem har jag god kännedom om
Diabetesförbundet på alla nivåer, allt från barn- och ungdomsverksamhet till
förbundets strategiska arbete. Min erfarenhet av att starta och driva olika
verksamheter inom organisationen har gett mig en god erfarenhet om hur
organisationen fungerar och hur beslut som fattas av förbundsstyrelsen
påverkar de olika nivåerna. Därigenom kan jag se helheter och ha medlemsoch föreningsperspektiv. Jag har, trots att jag bara är 40 år, tidigare
erfarenhet av att sitta i förbundsstyrelsen och har även suttit i
valberedningen.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Jag har lång och gedigen erfaren
och vana som föreningsmänniska på många olika plan och i flera olika ideella organisationer. Mitt
engagemang i diabetesorganisationen började som deltagande på barn- och ungdomsläger, och har
därefter jobbat med både lokal och central verksamhet. I Diabetesförbundet har jag också startat och
drivit verksamhet under många år, så har ordnat allt från läger till föreläsningar.
Har stor erfarenhet från flera andra organisationer också. I mina uppdrag har jag ofta haft en ledande
roll, tex som ordförande eller verksamhetsledare. Jag har även varit sekreterare och jobbat med
utbildningar.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. En viktig sak jag lärt mig är just hur ideella
organisationer fungerar, där jag ser hela kedjan från beslut till genomförande, oavsett vem som ska
genomföra det. Jag har tidigare varit anställd i en ideell organisation, har därigenom även sett hur den
delen av ideell verksamhet fungerar. Många gånger har jag tagit med mig kunskaper och erfarenheter
från mitt dåvarande jobb till mina uppdrag inom Diabetesförbundet. Inom Diabetesförbundet har jag
också utökat mina kunskaper om diabetes och fått lära mig likheter och skillnader mellan de olika
varianterna av sjukdomen.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Jag skulle tycka det var kul att få representera organisationen i olika sammanhang.
Är från min gymnasieutbildning van att prata inför folk och är inte heller rädd att prata med politiker
och media. Så länge jag har kunskap om det jag ska prata om är det inga problem. Min erfarenhet av
media är dock inte så stor och jag skulle behöva öva på att hantera oväntade frågor som kan komma
vid sådana situationer. Men räds inte för att göra det.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt
arbete, marknadsföring) Min stora föreningsvana är en stor tillgång tror jag. Jag vet hur processer
fungerar inom organisationen och hur beslut kan påverka medlemmar och föreningar. Att jag jobbat
som anställd i en ideell organisation tror jag är till nytta för styrelsen. Utöver detta vill jag jobba med
intressepolitiskt arbete och att synliggöra organisationen. Vi måste öka kunskapen om denna
folksjukdom och se till att fler känner till oss som organisation. Diabetesförbundet måste bli mer känt
och därigenom kunna påverka beslutsfattare och få fler att förstå de utmaningar som finns runt
sjukdomen. Syns vi inte, så finns vi inte!
Vad sysslar du med till vardags? Jag är nyutbildad florist som just nu jobbar extra på olika
blomsterbutiker medan jag söker en fast anställning. I och med detta ser jag att jag har gott om tid för
ett förbundsuppdrag inom Diabetesförbundet.
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Jan-Åke Vesterlund, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Vad sysslar du med till vardags? Jan-Åke Vesterlund, 55 år. Bor i
radhus/bostadsrätt i Sundsvall, Halmstadsvägen 20. Sambo sen tjugotvå
år. Har inga egna barn men har fyra bonusbarn. Jag har diabetes typ 2
sedan 1997. I min släkt har min pappa, faster, farmor och min sambo
diabetes typ 2.
Jag har jobbat på aluminiumindustri i 32 år från 1987 fram till i hösten
2019 då jag bytte bransch och jobbar nu inom massaindustri som
processoperatör. På KUBAL som aluminiumindustrin heter har jag jobbat
som processoperatör, skiftledare för ett skiftlag om 26 personer, varit
processtekniker.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Inom den fackliga verksamheten har jag
varit styrelseledamot i fabriksklubben som det då hette för att sedan bli IF (Industrifacket) nuvarande IF-Metall.
Jag var också suppleant i IF:s avdelningsstyrelse för södra Norrland. Jag har spelat amerikansk fotboll där satt
jag med i styrelsen och var även tränare. Jag har sedan 2015 suttit med i Medelpads Diabetesförenings
styrelse. Först som suppleant och sedan som ordinarie ledamot för att från årsmötet 2018 vara ordförande för
föreningen. 2018 kom jag med i Västernorrlands läns Diabetesförening som suppleant och vice ordförande,
sedan 2019 är jag ordförande i länsföreningen.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Det jag kan tillföra styrelsen är erfarenheter jag har skaffat mig, erfarenheter från både
idrotts- och arbetsliv genom facklig verksamhet samt arbete inom Diabetesförbundet på lokal och länsnivå. Jag
kommer med idéer, har åsikter. Försöker argumentera för vad jag tror på och vad jag anser är rätt men kan
ändra mig när jag ser en bättre idé eller åsikt. Jag brukar få andra att prata, jag får andra att öppna sig.
Mina erfarenheter av ett fungerande styrelsearbete är att styrelsearbetet grundar sig i arbetet att alla
styrelsemedlemmar känner delaktighet i arbetet, sitt eget lika värde och att samtliga möjliggörs att ta plats.
Styrelsens arbete innebär att ta upp olika frågor, idéer och åsikter, diskutera komma fram till en ståndpunkt och
sedan kunna enas vid den. Inom styrelsen ska det vara ”högt i tak”, det ska tillåtas att åsikter luftas och vädras
för att komma fram till ett beslut som alla kan acceptera eller godta vid omröstning inom styrelsen.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Av mina erfarenheter som engagerad i ideell verksamhet
lärt mig att det är arbete som sker men som inte syns. I planering för aktivitet såsom exempelvis föreläsning är
det värdefullt att kunna planera för processen. Är det ”bara” en föreläsning eller ett ”bara” besök blir det en hel
del timmar som ska planeras men allt detta är värt det om medlemmar/medlem gillar föreläsningen eller
besöket. I styrelsearbetet är det många möten, möten behövs, för att verksamheten ska gå framåt. Möten är
lite olika och innebär möten med styrelse, medlemmar, olika samhällsfunktioner eller andra
funktionshinderföreningar. Det är för medlemmarnas skull vi jobbar.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Mina erfarenheter av styrelsearbete såväl tidigare som pågående innebär att jag som
ordförande i lokal- och länsförening ofta talat inför andra. Jag har som tränare för idrottslag blivit intervjuad i
direktsändning. Jag ser inga problem med att representera förbundet i olika sammanhang.
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Joachim Johansson, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Jag har ett stort engagemang i vårdpolitiska frågor. Även att
arbeta för så förbundet och lokalföreningarna blir ett vi och inte som idag
är vi och dem. Jag har också under mitt arbetsliv och med eget företag
goda kunskaper om bokföring, budget och budgetanalys.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?
Sedan januari 2016 har jag varit medlem i Södra Skånes Diabetesförening
och från mars 2017 dess ordförande. Jag är även aktiv i länsföreningens
styrelse och vårdpolitiska grupp samt varit delaktig i arbetet med
Diabetestinget.
På 1990 talet var jag drivande på min arbetsplats att starta upp en fackklubb inom Handels. Jag också fick
förtroendet att vara ordförande i fackklubben.
Ordföranderollen innebar att jag fick delta i löneförhandlingar, MBL-förhandlingar, förhandlingar om
personalneddragningar och andra förhandlingar gällande personal. Under mina år på Svenskt Papper AB var
mitt uppdrag att hålla kontakt med återförsäljare, kommuner, landsting och större privata företag. I tjänsten
ingick även budgetansvar, förhandlingar, offert och avtalsskrivning, samt utbildning av återförsäljares personal
i produktkunskap.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Lyssna in vad andra tycker och vill och utifrån det arbeta
framåt. I min roll som ordförande är den viktigaste rollen att föra medlemmarnas talan i alla sammanhang som
föreningen har möjlighet att delta i. Vi gör detta tillsammans och har väldigt roligt. Det är mina uppdrag i
länsföreningen som är intressantast och roligast, jag är med i både gruppen som arbetar med Diabetestinget
och den Vårdpolitiska gruppen. Det är i dessa två grupperna som jag känner att vi kan göra skillnad.
I vårdpolitiska gruppen arbetar vi för jämlik vård inom både region och kommun. Vi håller koll på regeringens
olika utredningar och beslut som rör oss. På samma sätt bevakar vi regionens arbete och föreskrifter gällande
diabetesvården så våra medlemmar få den vård de ha rätt till.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Genom mina förtroendeuppdrag har jag haft utbildning, möten och föredrag för grupper från
5 till 200 personer. Min tidigare yrkeskarriär har varit att representera, genomföra presentationer hålla
kundmöten och utbildningar. Det har varit från 1 till upptill 100 personer.
Jag försöker att vara ute och representera min lokalförening vid alla tillfällen och chanser vi får. Det är allt ifrån
föreningarnas dag i våra olika kommuner till det återkommande nationaldagsfirandet 6 juni i Ystad där vi är ute
och sprider kunskap om diabetes.
Jag har inga problem med att stå längst fram och prata in för grupp, media eller politiker.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Jag vill arbeta för att förbundsstyrelsens arbete ska vara mer öppet. Alla förtroendevalda i
lokalföreningarna ska ha möjlighet att följa förbundet och förbundsstyrelsens arbete, detta är viktigt för att få
en vi känsla. Jag vill också vara med och driva det intressepolitiska arbetet samt sprida information om detta till
lokalföreningarna.
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I min senaste anställning hos Svenskt Papper AB hade jag ansvar för budget på 40 milj. för min region. Det har
även i tidigare anställning som TF butikschef ingått delat ansvar för budget, personal och schemaläggning. I
dessa roller har även viss marknadsföring förekommit.
Mitt stora driv i lokalföreningen och länsföreningen är det vårdpolitiska påverkansarbetet samt att hålla
diskussionsgrupper med medlemmar om hur det är att leva med diabetes.
För mig är det viktigt att vara öppen för medlemmarna vad vi gör och planerar i föreningens styrelse. Vi måste
hela tiden ha medlemmarnas förtroende, utan deras förtroende kommer vi tappa medlemmar och bli en svagare
organisation.
Vad sysslar du med till vardags? Idag är jag sjukpensionär på 50 % och sjukskriven på 50 % efter en
trafikolycka i mars år 2000. Jag bor i hus på landet med sambo och hund med mycket energi och tid över för
mitt engagemang i Diabetesföreningen.
Jag gick med i Södra Skånes Diabetesförening för att jag ville engagera mig samt vara med och påverka den
ojämlika vården i Region Skåne men också i övriga landet. Jag får vara med och påverka genom mitt
engagemang och är väldigt glad för de uppdrag och möjlighet jag fått att framföra våra medlemmars talan.
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Kjell-Åke Nilsson, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Jag har erfarenhet av två perioder samt ett år i Svenska
Diabetesförbundets styrelse.
Har arbetat 47 år hos Försäkringskassan som kontorschef, administrativ
chef samt områdeschef. Suttit i förbundsstyrelsen för
Försäkringsanställdas förbund. Varit landstings- och kommunalpolitiker.
Har med denna erfarenhet skaffa mig en god kompetens.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?
Har varit ordförande för diabeteslänsföreningen i Västerbotten 12 år.
Arbetat många år inom funktionsrörelsen och är nu styrelseledamot i Funktionsrätt.
Inom politiken har jag haft många styrelseuppdrag av skilda slag. Är ledamot av Försäkringskassans
Funktionshinderråd på riksplanet, nominerad av Diabetesförbundet.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Vikten av att lyssna på medarbetare och medlemmar. Vara
väl förberedd samt verkligen sätta mig in i olika frågor.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Har inga problem med att representera förbundet i olika sammanhang.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Jag anser att jag även i fortsättningen skulle bidra med kunskaper inom ekonomi och
intressepolitiska frågor.
Vad sysslar du med till vardags? Jag motionerar dagligen med långa promenader. Sedan tar mitt engagemang
inom föreningsrörelsen och politik stor del av min fritid. Läser och tittar på sport.
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Lars Persson, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Jag har varit med i medlem i Örnsköldsviks Diabetesförening
sedan 1995 och har varit aktiv i Styrelsen sedan 96–97. Första
Riksstämman jag deltog på var 1997 sedan har jag varit med på alla
Riksstämmor. Aktiv i Västernorrlands länsförening sedan 1997/98 där jag
både varit Ordförande och som nu Vice Ordförande.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?
Lokalt har jag jobbat med Organdonation, Insamling, tillika olika aktiviteter
tex golftävlingar (BLÅ RINGEN) och Diabetesloppet.
Länet har hjälpt till med Läger för barn med Diabetes, allt från att göra utskick till att vara kock under 4 dagar.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Vara aktiv i en förening. En viktig del är att det är ett
lagspel och som vi har sagt många gånger i vår styrelse, man ska göra det man är bra på.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Har inte något större problem att prata inför folk har ju suttit med en period tidigare mellan
2006–2015 och de tre första åren där gav stor erfarenhet.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Jag vill om jag kan bidra med erfarenhet från de åren i Diabetesförbundet.
Vad mer som jag kan tänka mig jobba mer med är marknadsföring och medlemsvård.
Vad sysslar du med till vardags? Jobbar inom Örnsköldsviks Kommun Parkering fastighet etc.
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Lars-Åke Davidsson, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Född i Åmål, delvis uppväxt i Skövde, gift med en Jämtska, bor i Hässelby
Stockholm. 4 barn och 6 barnbarn. Har diabetes 2. En syster med
Diabetes 1 sedan 8 årsåldern. En bror dog i Diabetes 1 när han var 10 år.
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? 40 år som chef i Näringslivet, bl.a. som VD för ett IT bolag. 8
år i Stockholms kommun med Näringslivsfrågor och projektledning.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?
Exempel på förtroendeuppdrag:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sekreterare i Hufvudstaden 2016–2017
Nyvald sekreterare Hufvudstaden
Styrelsen för ALEF— en utbildningsverksamhet för att lära fattiga analfabeter att skriva och
räkna. Just nu främst i Afrika
Styrelsen för Språkbruket— utbildning i svenska för invandrarkvinnor och att sy och trycka
tyger för försäljning.
Ordförande och Rådgivare i Nyföretagarcentrum Stockholm Västerort (12 år)
Ordförande för Storstockholm 16 Nyföretagarcentrum
Styrelsen för Tillväxthuset.
Ordförande Liberalerna i Hässelby-Vällingby (75.000 invånare)
Styrelsen för Liberalerna Stockholm
Ersättare i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd för L. Ersättare i Socialdelegerade i HässelbyVällingby SDN.
Ordförande för Bromma Företagsgrupp
Styrelseledamot i Vinsta Företagsgrupp.
Ordförande Bele-Barkarby Innebandy (från 8 – 36 lag, 800 spelare och 100 tränare.)
Utbildare i Svenska Innebandyförbundet i Föreningsjuridik och föreningsutveckling.
Revisor i Hammarby Innebandy (fast jag är Djurgårdare)
Styrelsemedlem i Företagsgymnasiet.

Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Viktigt med fokus på målet med verksamheten, samarbete
inom styrelsen, leverera vad medlemmarna behöver — resultatinriktning, sund ekonomi med reserver.
Samarbeta med andra organisationer. Viktigt med Kunskapsutveckling. Viktigt med bra beslutsunderlag.
Engagemang.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Ingick i de engagemang jag haft och har. Ett exempel. Jag arrangerade Diabetsdagen i
Stockholm 2016 och var presentatör.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Alla dessa frågor samt föreningsjuridik och utveckling.
Vad sysslar du med till vardags? Pensionär, Egenföretagare LD Företagsstöd-huvuduppdrag är att vara
projektledare för att bygga en företagsby – Gröna Hantverksbyn på 24.000 kvm samt uppdrag i ALEF,
Språkbruket och Liberala Företagare. Älskar att laga mat. Sköter hushållet. Garage fullt med verktyg och
maskiner – frun gillar inte det.
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Lena Jonsson, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Min kompetens härrör från mitt yrkesliv där jag arbetat som
Fotvårdsspecialist/Medicinsk Fotterapeut i 46 år inom den Svenska hälso- och
sjukvården med just patientgruppen som har diabetes. Har jobbat i
diabetesteam på specialistmottagning, ingått i multidisciplinärt team vid
Hudiksvalls sjukhus. Har ett stort nätverk då jag är ordförande i SFFD, Svensk
Förening för Fotterapeuter i Diabetesvård. Föreläst och föreläser om
diabeteskomplikationer i foten i olika sammanhang, föreningar, Vård- och
omsorgscollege, Högskolan i Gävle, YH-utbildningen till Medicinsk Fotterapeut
i Örnsköldsvik. Jag har själv inte diagnos Diabetes men har varit passiv medlem
under så gott som hela mitt yrkesliv.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Jag har tidigare erfarenhet av
förtroendeuppdrag/ledaruppdrag då jag varit fackligt aktiv inom Kommunal på lokal, regional och förbundsnivå
nationellt. Varit kursledare på många fackliga kurser. Är ordförande i Norra Hälsinglands Diabetesförening, är
ordförande i Konstföreningen Måltavlan. Har alltid varit aktiv i olika föreningar och haft olika uppdrag. Har varit
ansvarig för Sårgruppen i Norra Hälsingland. Är sekreterare i styrelsen för SKPF pensionärerna avd 50
Hudiksvall/Nordanstig. Är ägarombud för Coop Mitt, är Fonusråd i Gävleborg.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Vad jag lärt av ideella engagemang är massor, nämner
främst konsten att tänka tillsammans, dialog för att nå resultat. Tycker jag är bra på att "läsa av" deltagare i
olika sammanhang då jag jobbat mycket med grupputbildning åt företaget Alamanco i just ämnet Dialog konsten att tänka tillsammans. Att lära känna människor, få ny kunskap i alla möten med andra och att kunna
delge det jag lärt mig. Har genom åren också lärt mig att lyssna. Jag är den i gruppen som alltid ställer frågor,
ifrågasätter, vill alltid veta mera. Har alltid medan barnen bodde hemma varit delaktig och aktiv i deras
aktiviteter, klassmamma, styrelser inom olika idrotter.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Det är med stolthet jag detta första år i Svenska Diabetesförbundet har fått representera
förbundet i några sammanhang, bl.a. chatt på webben om fötter, föreläsning på webben som ligger på Youtube,
också det om fötter. Har informerat om förbundet på YH-utbildning till Medicinsk Fotterapeut i Tranås.
Ska representera förbundet i forskningsstudie gällande Dakins Lösning som dock inte kommit i gång ännu. Jag
har inga problem att prata inför människor bara jag har fakta med mig om det ämnet gäller. Arbetar som
certifierare åt Föreningen Vård- och omsorgscollege och där jobbar vi mycket med marknadsföring för att få
både ungdomar och äldre att söka utbildningar till främst undersköterska. Som föreningsaktiv jobbar jag med
marknadsföring i rekryteringssyfte. Som Fonusråd är det mycket marknadsföring av förmåner till
medlemsorganisationerna.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) När det gäller styrelsearbetet i Svenska Diabetesförbundet så vill jag fortsätta bidra med det
jag behärskar och vara en del i en aktiv styrelse och samarbeta med våra anställda på vårt kansli, som gjort ett
fantastiskt arbete med budgeten. Vi har ett viktigt jobb att svara upp till det medlemmarna önskar samt att ha
en budget i balans. Viktigt att Svenska Diabetesförbundet syns och hörs i alla sammanhang och att
medlemmarna vet vilka vi är och vad vi gör.
Vad sysslar du med till vardags? Idag är jag ganska nybliven pensionär och kan lägga tid på föreningslivet
och de föreningar jag är aktiv i. Ska precis börja jobba en dag i veckan på vaccinationsmottagning här i
Hudiksvall där jag bor.
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Malin Kondor, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Jag har bl. a. ekonomisk utbildning samt att jag kan tillföra
mycket kunskap genom hur det är att leva med sjukdomen. Jag är driven
för att förbättra förutsättningarna för oss och alla runt om kring som
lever med diabetes.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Jag
har erfarenhet från förtroendeuppdrag bl.a. både genom olika
diabetesföreningar samt ur andra föreningar då jag även är politiskt
engagerad samt att jag även är ordförande för Hyresgästföreningen här i
Övertorneå. Jag har suttit som ordförande
I Fagersta diabetesförening under 1 år, jag är för kassör i Norrbottens läns diabetesförening, jag är även
ordförande för S-kvinnor i Övertorneå och kassör för Socialdemokraterna i Övertorneå.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Det jag har lärt mig är att man måste driva och få med sig
folket för att dom ska kunna hantera informationen på rätt sätt och vara saklig när man går ut med
informationen till samhället. Det är inte alltid lätt men med tiden dvs man ska ge samhället tid så kommer folket
att acceptera och förstå och sen inse hur det faktiskt kan vara. Man måste vara saklig! Men framförallt
ingenting är omöjligt.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Att prata med befolkning, massmedia osv är något som jag anser är oerhört viktigt och
framförallt nödvändigt men också väldigt relevant och jag är positiv till att göra det, oavsett vem eller vilka jag
ska prata till.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Jag vill gärna vara med i den stora hela processen dvs både genom min föreningsvana,
intressepolitiskt, ekonomiskt, samt marknadsföring.
Vad sysslar du med till vardags? Jag är en tjej som jobbar inom äldreomsorgen som undersköterska här i
Övertorneå kommun.
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Margareta Bensow Bacos, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och erfarenhet? I mitt yrke som klinisk dietist,
har jag framför allt arbetat med patienter med diabetes. Dels vid Avdelningen för Klinisk Nutrition, vid Lunds
Universitetssjukhus och därefter som chefsdietist i 9 år, vid Steno Diabetes Center i Danmark.
När vi åter flyttade till Sverige 2010, startade jag min egen firma.
Bland annat fick jag ett uppdrag i vår lokala Diabetesförening, där jag
arrangerade Diabetesskolor för patienter med typ 1 eller typ 2
diabetes. Jag hade även grupper med ungdomar. Dessutom
undervisade jag om ”Bra mat vid diabetes” för blivande sjuksköterskor
vid Lunds universitet samt för blivande dietister vid Göteborgs
universitet. I Göteborg var jag dessutom medarbetare i ett
forskningsprojekt om kost och typ 1 diabetes. Genom åren blev det
även en hel del föredrag, i olika sammanhang, för personer med
diabetes.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag?
Jag var tidigare med i styrelsen för Svensk Förening i Näringslära, Syd
(SFN). Något år efter att jag åter flyttat till Sverige blev jag
styrelsemedlem i Diabetesföreningen Halmstad-Laholm-Hylte. I min första utbildning studerade jag till
ekonomiföreståndare. I den rollen blev jag ledare/chef för kökspersonal och ibland även städpersonal. När jag år
2001 blev chefsdietist på Steno Diabetes Center, hade jag åter en grupp att leda. Så i min yrkesroll har jag lång
erfarenhet av ledarskap.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Såväl i min roll som dietist, som i mitt engagemang inom
vår lokala Diabetesförening, har jag framför allt lärt mig hur viktigt det är att personer med diabetes får stöd,
hjälp, information, kunskap, verktyg till att använda kunskapen, kontakter med andra personer med diabetes
och ibland även hjälp med kontakter inom vården.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Jag älskar att föreläsa! Genom åren har det blivit en hel del. Så att prata inför många
människor är inga problem för mig. Det är dock viktigt för mig att budskapet som skall förmedlas är klart och
tydligt! Jag ser inga problem med att ta kontakt med politiker eller massmedia. Däremot har jag inga
erfarenheter av att debattera med vare sig politiker eller massmedia.
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Min önskan är verkligen att försöka underlätta vardagslivet för personer med diabetes. Att
arbeta för:
•
•
•
•

att lokalföreningarna finns som stöd och hjälp för medlemmarna
att förbättra kontakterna mellan lokalföreningarna och sjukvården
att underlätta för föräldrar till barn med diabetes
att sprida kunskap om diabetes

Vad sysslar du med till vardags? Sedan något år är jag pensionär. Vi bor mitt ute i skogen! Förutom långa
promenader, inklusive svamp – och bärplockning, så ägnar jag en del tid till yoga. Matlagning och brödbakning
tar också en del av min tid. De sista åren har jag haft matlagningsgrupper, för medlemmar i föreningen, med
fokus på bra mat, motion och ibland viktnedgång. Tyvärr har nu Corona satt ”käppar i hjulen” för våra träffar.
Förhoppningsvis kan vi snart komma i gång igen.
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Maria Holmgren, nominerad som ledamot i
förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Jag har varit engagerad sedan många år. Fick diabetes typ 1
redan 1964. Har lång erfarenhet. Jag är mycket intresserad av forskning,
utbildning, medlemsrekrytering och alla frågor som rör diabetes. Jobbar
själv inom Funktionsrätt där jag har en hel del erfarenhet. Har god
kännedom om förbundet.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Jag
har tidigare suttit med i förbundets styrelse och valberedning. Sitter som
ordförande för Diabetesföreningen i Umeå med omnejd samt ledamot i
Diabetesföreningen i Västerbottens län sedan flera år. Jag har en hel del
andra förtroendeuppdrag samt sitter med i styrelsen för två
diabetesfonder uppe i Umeå. Jag sitter sedan flera år tillbaka med i Umeå kommuns Funktionshinderråd
tillsammans med kommunpolitiker.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Jag har lärt mig mycket under alla aktiva år. Jag har varit
och är med och ordnar olika utbildningar tillsammans med ABF och föreningar. Tack vare mitt engagemang har
jag idag det jobb som jag har. Jag har ett stort kontaktnät och även inom professionen. Jag och en kollega har
tillsammans anordnat "Diabetesforskning i Norr" några gånger. Umeå universitet har många duktiga
diabetesforskare. Jag har erfarenhet av att jobba med projekt tillsammans med ryska Karelens diabetesförening
under 1998–2006. Jag har liksom vuxit upp i rörelsen då min far också hade diabetes typ 1 och satt med i
förbundsstyrelsen i många år.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Jag har tidigare då jag satt i FS deltagit på en hel del regionkonferenser. Jag tycker det är
självklart att representera när det behövs. Jag brukar ställa upp när media efterfrågar oss i föreningen
beroende på vad det gäller. Ibland kanske frågan måste bollas vidare även till experter. Politiker och massmedia
är ju också människor!
På vilket sätt vill du bidra till styrelsearbetet? (t.ex. föreningsvana, ekonomi, intressepolitiskt arbete,
marknadsföring) Jag har god föreningsvana, god kontakt med ABF när det gäller samarbeten och utbildning,
intresserad av intressepolitiskt arbete och påverkansarbete och vill gärna hjälpa till med att marknadsföra
förbund och fond. På hemmaplan har vi satt in pluggar i dagstidningarna för att värva nya medlemmar.
Vad sysslar du med till vardags? Jag är kanslichef och kommunikatör hos Funktionsrätt Umeå.
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Ove Nilsson, nominerad som ledamot i förbundsstyrelsen
Vad kan du tillföra förbundsstyrelsen i fråga om kompetens och
erfarenhet? Jag är en 40-talist och som sådan är jag redan från unga år
fostrad i föreningsrörelsen.
Jag har också inom mitt yrkesliv, bank, lärare för invandrare, projektledare
skaffat mig erfarenheter som jag kan tillföra förbundet och
förbundsstyrelsen.
Har du tidigare erfarenhet av förtroendeuppdrag/ledaruppdrag? Under
många år har jag varit kassör i Norrköpings Diabetesförening därefter
revisor så även i Finspångs, Linköpings och Länets Diabetesföreningar.
Vidare är jag sedan flera år ordförande i Unionen Seniorer Region Öst och
dessutom en form av kassör i Odd Fellow. Är ledamot i Funktionsrätt
Östergötlands styrelse. Har också sedan extra Riksstämman varit ledamot i Förbundsstyrelsen där jag varit
ledamot i Finansutskottet och i arbetsgruppen för förslag till nya stadgar.
Beskriv vad du lärt dig genom dina engagemang. Genom deltagande i de olika föreningarna har jag lärt mig
betydelsen av information, kommunikation och att lyssna. Jag tror att genom ett gemensamt engagemang och
klar målsättning, som alla förstår, och tror på kan ett företag eller organisation nå långt och bli framgångsrik.
Hur ser du på att representera förbundet i olika sammanhang? (Prata inför människor, politiker,
massmedia etc.) Som styrelseledamot i en Förening oavsett vilken är man en företrädare. Den rollen är en del
av det uppdrag som man tar på sig som ledamot.
Vad sysslar du med till vardags? I dagsläget är jag givet arbetsbefriad = pensionär. I nuläget tar
föreningslivet mycket tid med revision, årsmöten mm. Resten av tiden går till familjen, vänner och fritidshuset.
Blir det en fin vår och sommar kan det också bli en och annan tur på motorcykeln.
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Nominerade revisorer
Anci Lundström, nominerad som förtroendevald revisor
Andreas Falck, nominerad som förtroendevald revisor
Lena Nyström, nominerad som revisorsersättare
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Förbundsstyrelsens förslag till
riksstämman 2021
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Förbundsstyrelsens förslag nr 1:
Yttrande- och förslagsrätt vid Riksstämman

Förbundsstyrelsens förslag nr 1:
Yttrande- och förslagsrätt vid
Riksstämman
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 de 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 Riksstämman beslutar:
att

Ung Diabetes råds och Föräldrarådets ledamöter har yttrande- och
förslagsrätt under Riksstämman,

att

förklara beslutet för 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.
Valberedningens arvode har under de två senaste mandatperioderna varit ett
fast belopp för hela mandatperioden som utbetalats med en tredjedel per år
under mandatperioden. Förbundsstyrelsen föreslår att arvodet skall ligga i
samma nivå som tidigare, men att arvodet skall vara kopplat till
inkomstbasbeloppet på samma sätt som övriga förtroendevalda.
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av Regeringen och är för år 2021 fastställt
till 68 200 kronor.
Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att

fastställa arvodet till valberedningens sammankallande till 9% av
inkomstbasbeloppet per år,

att

fastställa arvodet till valberedningens övriga ledamöter till 7% av
inkomstbasbeloppet per person och år,

att

fastställa att valberedningen i övrigt har samma ersättningar som för
övriga Förtroendevalda i Förbundet, för sammanträde eller
tjänsteförrättning beslutad av valberedningens sammankallande,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 3:
Medlemsavgift i Svenska Diabetesförbundet

Förbundsstyrelsens förslag nr 3:
Medlemsavgift i Svenska
Diabetesförbundet
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för Huvudmedlem samt
Supportmedlem, och en sänkning av medlemsavgiften för Barnmedlem.
I Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om Verksamhets- och ekonomisk inriktning för
Diabetesförbundet 2021-2024 beskrivs anledningen till förslaget om sänkning av
medlemsavgiften för Barnmedlem:
Diabetesförbundet har en unik ställning som det största och bredaste
medlemsorganisationen på diabetesområdet i Sverige. Våra medlemmar
är generellt sett både nöjda och trogna, och många har varit medlemmar
en stor del av sitt liv. Därför behöver vi underlätta inträde i medlemskap
så tidigt i debuten som möjligt, både genom ett attraktivt
medlemserbjudande oavsett vilken fas i livet och vilken typ av diabetes
man har. I syfte att stimulera återväxten av våra yngre medlemmar har
en satsning på framtagande av en barnförsäkring gjorts under den
senaste mandatperioden. För att ytterligare underlätta inträdet för de
yngsta medlemmarna upp till 17 föreslås en sänkning av
medlemsavgiften för barnmedlemmar från 100 kr till 50 kr per år. Med
denna fördelning justeras även fördelningen mellan den centrala och
den lokala delen av medlemsintäkten från 80 kr centralt respektive 20
kronor lokalt till 30 kr centralt och 20 kr lokalt. Förhoppningen är att
medlemsintäkten på totalt 19 600 kr baserat på dagens 392
barnmedlemmar kan justeras genom att vi med satsningen kan rekrytera
fler barnmedlemmar.

Sänkningen av medlemsavgiften för Barnmedlem påverkar enbart förbundet
nationellt enligt förslaget, lokalföreningens del av medlemsavgiften förblir
oförändrad.
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Förbundsstyrelsens förslag innebär att medlemsavgiften fördelas enligt tabellen
nedan:

Medlemskap
Huvudmedlem
Supportmedlem
Barnmedlem

Medlemsavgift
350 kronor
175 kronor
50 kronor

Fördelning av
medlemsavgiften
Förbundet Lokalnationellt
föreningen
225 kronor 125 kronor
100 kronor 75 kronor
30 kronor
20 kronor

Förändring
Oförändrad.
Oförändrad.
Avgiften sänks med 50
kronor och påverkar
enbart andelen som går
till förbundet nationellt.

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att

fastställa medlemsavgiften för Huvudmedlem till 350 kronor, varav
lokalföreningens andel utgör 125 kronor,

att

fastställa medlemsavgiften för Supportmedlem till 175 kronor, varav
lokalföreningens andel utgör 75 kronor,

att

fastställa medlemsavgiften för Barnmedlem till 50 kronor, varav
lokalföreningens andel utgör 20 kronor,

att

förändringen av medlemsavgift träder i kraft den 1 januari 2022.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 4:
Funktionsbeskrivning för förtroendevalda

Förbundsstyrelsens förslag nr 4:
Funktionsbeskrivning för
förtroendevalda
Bakgrund
Funktionsbeskrivningen för förtroendevalda fastställer vilket uppdrag som
Riksstämman ger de som väljs till förtroendeuppdrag av stämman, så som
förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.
Under den gångna mandatperioden har brister i funktionsbeskrivningen
identifierats, brister som lett till praktiska problem och påverkat förbundets
ekonomi och möjlighet att bedriva den dagliga verksamheten.
I mitten av mandatperioden blev dåvarande förbundsordföranden sjukskriven
och kunde inte utföra sitt uppdrag, men behöll full arvodering eftersom
funktionsbeskrivningen inte reglerade vad som skall gälla vid sjukskrivning. Det
saknades även tydlig reglering avseende delegering och arvodering för vice
ordförande då denne behöver träda in i förbundsordförandens ställe.
När den senaste ordinarie Riksstämman ägde rum 2018 hade förbundet fem
anställda som arbetade hel- eller deltid med påverkansfrågor. Under
mandatperioden minskades antalet tjänster på kansliet och i mitten av
mandatperioden fanns det ingen anställd som jobbade med påverkansfrågor.
Enligt funktionsbeskrivningen blev därmed förbundsordföranden ansvarig för
att operativt utföra allt påverkansarbete som de anställda utfört utöver övriga
uppdrag som åligger förbundsordföranden. Detta ledde till en orimlig
arbetsbörda för förbundsordföranden.

Behov
I Funktionsbeskrivningen behöver det tydliggöras vad som gäller avseende
arvodering och delegering när förtroendevalda blir sjukskrivna och inte kan
utföra sitt uppdrag fullt ut.
Funktionsbeskrivningen behöver också anpassas efter vad som är rimlig
arbetsbörda för en förtroendevald.
Arvodet som Riksstämman beslutar skall utgå till de förtroendevalda baseras på
vad Riksstämman anser vara rimligt för det ansvar och den arbetsinsats som de
olika förtroendeuppdragen innebär. Fasta arvoden avser att spegla ansvar samt
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den arbetsinsats som Riksstämman anser skall ingå, och övriga arvoden så som
mötesarvode avser ersättning för den arbetsinsats som läggs ned för uppgifter
som inte anses ingå i det fasta arvodet. För förbundsstyrelsen anses exempelvis
arbetsinsatsen som läggs ned på att läsa handlingar inför styrelsemöten ingå i
det fasta arvodet. Funktionsbeskrivningen behöver tydliggöra vad som gäller
avseende fast arvodering om en förtroendevald inte utför sitt
förtroendeuppdrag och det inte beror på sjukdom.
Det ställs externa krav på Diabetesförbundet och dess förtroendevalda, bland
annat genom lagstiftning och regler hos olika tillståndsorganisationer. I en
insamlingsorganisation med 90-konto ställs särskilda krav på ledamöterna i
styrelsen. 90-konton kan dras in om de förtroendevalda inte uppfyller de krav
som ställs. Vad som gäller om en förtroendevald inte uppfyller de krav som
ställs behöver därför förtydligas.

Förslag
Funktionsbeskrivning för förtroendevalda i Svenska
Diabetesförbundet
Allmänt
Uppdragsgivare till Svenska Diabetesförbundets förtroendevalda är
Riksstämman.
Den som är förtroendevald har ansvar för att utföra sitt uppdrag i enlighet med
vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, förbundets stadga, beslut fattade av
Riksstämman, beslut fattade av Förbundsstyrelsen samt beslut eller riktlinjer
fattade från sådana organisationer som förbundet är medlem i.
För att inneha förtroendeuppdrag inom Svenska Diabetesförbundet måste en
förtroendevald följa samt uppfylla de krav som vid varje tidpunkt gäller för
förtroendeuppdraget enligt gällande lagstiftning, tillsynsmyndighet,
tillståndsorganisation, eller organisation som förbundet är medlem i. Om kraven
inte uppfylls behöver ledamoten träda ifrån sin plats i förbundsstyrelsen.
En förtroendevald är fullt ansvarig för de beslut som fattas 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 efter att uppdraget upphört. För de förtroendevalda revisorerna gäller inte
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tystnadsplikt i förhållande till Riksstämman, till vilken revisorerna är skyldiga att
lämna alla upplysningar som stämman begär.

Förhinder att utföra förtroendeuppdraget
En förtroendevald som inte kan utföra sitt uppdrag, exempelvis på grund av
sjukdom eller sjukskrivning, skall meddela detta till den som är ordförande eller
sammankallande i den sammanslutning som förtroendeuppdraget avser, den
som är ordförande eller sammankallande informerar i sin tur
Förbundsordförande samt förbundskansliet. Under den period som den
förtroendevalda inte kan utföra sitt uppdrag utgår inget arvode.
Om en förtroendevald inte kan utföra sitt uppdrag skall de uppgifter som åligger
personen inom ramen för uppdraget omfördelas eller delegeras till en eller flera
förtroendevalda enligt gällande regelverk för förtroendeuppdraget, exempelvis
gällande arbets- och delegationsordning. Den förtroendevalda skall i den mån
det är möjligt medverka i överlämning av de uppgifter som omfördelas eller
delegeras.
Om Förbundsordföranden har förhinder att utföra sitt uppdrag enligt första
stycket skall den som träder in i Förbundsordförandens ställe få
Förbundsordförandens arvode i stället för sitt ordinarie arvode för den period
som avses. Om Förbundsordförandens uppdrag fördelas på eller delegeras till
flera personer skall förbundsordförandens arvode fördelas mellan dessa
personer på så sätt som Förbundsstyrelsen beslutar för den period som avses.
Om Sammankallande i valberedningen har förhinder att utföra sitt uppdrag
enligt första stycket skall den ledamot som träder in som sammankallande få
den sammankallandes arvode i stället för sitt ordinarie arvode för den period
som avses.
Om ordinarie förtroendevald revisor har förhinder att utföra sitt uppdrag enligt
första stycket skall revisorsersättaren träda in som ordinarie revisor för den
period som avses och under denna period få arvode som ordinarie revisor.

Arvoden
Om Förbundsordföranden under period, utifrån verksamhetens behov,
delegerar arbetsuppgifter till annan förtroendevald så har Förbundsordföranden
möjlighet att avstå delar av sitt arvode och låta det tillfalla den som delegerats
arbetsuppgifter för den period som avses. Detta kan exempelvis avse
representation som normalt åligger tjänsteman vid kansliet men där
Förbundsordföranden fått träda in, eller representation i forum som under
period kommer fokusera på sakfrågor där annan förtroendevald har sakkunskap
och vars deltagande tillför verksamhetsnytta.
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Om en förtroendevald inte utför sitt uppdrag så kan utbetalning av arvodet
frysas. I de fall en förtroendevald inte utför det som ingår i uppdraget, så som
att inte delta i arbetet, inte delta på möten, inte utföra uppgifter osv. så skall
arvode inte utbetalas för den period som uppgifterna som ingår i uppdraget inte
utförs. Om det är delar av uppdraget som den förtroendevalda inte utför så kan
utbetalning av delar av arvodet frysas.
Fråga om att frysa utbetalning kan väckas av förtroendevald. Den som ärendet
gäller ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Som högsta beslutande
organ mellan Riksstämmor är det upp till Förbundsstyrelsen att besluta om
utbetalning av arvode skall frysas.
Om det beslutas att utbetalning av arvode skall frysas skall arvodet som avses
bokföras som en skuld till den förtroendevalda och kommande Riksstämma får
besluta om hela eller delar av det frysta arvodet skall utbetalas till den
förtroendevalda eller om det frysta arvodet inte skall utbetalas och därmed
tillfalla Förbundet.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen styr som kollektiv förbundets verksamhet till och med nästa
ordinarie Riksstämma.

Utse förste och andre vice förbundsordförande
Förbundsstyrelsen utser inom sig en förste vice förbundsordförande och en
andre vice förbundsordförande.

Förbundsstyrelsens ansvar
Förbundsstyrelsen som kollektiv, likväl förbundsordföranden och de enskilda
förbundsstyrelseledamöterna, ansvarar för Svenska Diabetesförbundets
organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Förbundsstyrelsen har
ansvar för att förbundets verksamhet bedrivs i enlighet med vid varje tidpunkt
gällande lagstiftning, förbundets stadga, beslut fattade av Riksstämman, beslut
fattade av Förbundsstyrelsen samt beslut eller riktlinjer fattade från sådana
organisationer som förbundet är medlem i.
Förbundsstyrelsen ansvarar för Diabetesförbundets strategiska arbete och att
lämna direktiv till förbundskansliet som operativt utför.
Förbundsstyrelsen ska inför varje nytt verksamhetsår fastställa verksamhetsplan
och budget. Löpande skall förbundsstyrelsen se till att förbundets
medelsförvaltning innefattar en tillfredsställande kontroll, samt säkerställa att
verksamheten bedrivs i enlighet med fastställt idéprogram, mål och strategier.
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Förbundsstyrelsen ska utöva tydlig intressepolitisk och strategisk styrning av
Diabetesförbundet samt fastställa riktlinjer, policys och anvisningar för
verksamheten.
Förbundsstyrelsen fattar beslut om anställning och entledigande av högste
tjänsteman.
Inför Riksstämman lämnar förbundsstyrelsen förslag till ersättning för
Valberedningen inför kommande mandatperiod.

Förbundsstyrelseledamöterna
Förbundsstyrelseledamöterna är, med undantag för de vice ordförandena, inte
operativa om de inte delegerats ett särskilt uppdrag.

Förbundsstyrelseledamöternas ansvar
Utöver det som framgår av förbundsstyrelsens ansvar så ska enskilda ledamöter
aktivt delta i och bidra till förbundsstyrelsens olika beslutsprocesser.
En enskild ledamot ska följa och vara informerad om den aktuella
samhällsdebatten på – för verksamheten – viktiga områden.
En enskild ledamot ska verka som referensperson till förbundsordföranden och
förbundskansliets högste tjänsteman.
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 det geografiska område som han eller hon kommer från.

Förbundsordförande
Förbundsordföranden leder och ansvarar för Diabetesförbundets
verksamhetsstyrning och planering.
Förbundsordföranden har det yttersta ansvaret för Diabetesförbundets
intressepolitiska påverkansarbete och opinionsbildning.
Förbundsordföranden företräder Diabetesförbundet internt och externt samt
gentemot media, när sådant uppdrag inte delegerats till någon annan
förtroendevald eller anställd.
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Förbundsordföranden har det yttersta ansvaret för att Diabetesförbundet är
representerat vid sådana möten – lokala, regionala, nationella eller
internationella – som bedöms vara strategiskt viktiga för organisationen.

Förste och andre vice förbundsordförande
De vice ordförandena deltar i det operativa arbetet på sätt som framgår av
förbundsstyrelsens arbets- och delegationsordning, och de är
förbundsordförandes ställföreträdare.

Presidiet
Presidiet består av förbundsordföranden och de vice ordförandena.
Förbundsordföranden är ordförande i presidiet och de vice ordförandena är
ledamöter i presidiet.
Presidiet fattar beslut på delegation i enlighet med förbundsstyrelsens arbetsoch delegationsordning samt vid delegering av förbundsstyrelsen.
Presidiet deltar i det operativa arbetet på sätt som framgår av
förbundsstyrelsens arbets- och delegationsordning.

Förtroendevalda revisorer
De förtroendevalda revisorerna ska utföra verksamhetsrevision.
Verksamhetsrevision görs genom att de förtroendevalda revisorerna löpande
under mandatperioden följer övriga förtroendevaldas arbete och kontrollerar
att såväl förbundets stadga som beslut fattade av Riksstämman och
Förbundsstyrelsen uppfylls och efterlevs. De ska regelbundet ha 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 samt uppmärksamma presumtiva kandidater till
förtroendeuppdrag.
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Valberedningen ska löpande ta del av samtliga protokoll och – i samråd med
ordföranden – närvara vid något styrelsemöte under mandatperioden.
Inför Riksstämman ska valberedningen förbereda val av kandidater samt ge
förslag på ersättningar till förtroendevalda, utom val och ersättning till
valberedningen.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, en från respektive
samverkansområde. 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 fortsätta arbete.
Om den ledamot som av Riksstämman utsetts till sammankallande i
valberedningen frånträder sitt uppdrag under mandatperioden så skall
Förbundsstyrelsen utse en ny sammankallande bland de kvarvarande
ledamöterna.

Bedömning av kandidater
I sitt arbete ska valberedningen jämföra kandidaternas kompetenser och deras
förmåga att arbeta i 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.
Om möjligt bör valberedningen föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen så att
varje samverkansområde är representerat. I sitt arbete ska valberedningen
särskilt beakta att förbundsstyrelsen i sitt arbete inte är en operativ styrelse.

Riksstämman
Vid Riksstämman ska valberedningens ledamöter närvara och redogöra för
valberedningens förslag och motiveringen för dessa.
Valberedningen ska inför Riksstämman lämna förslag på beredningsutskott,
rösträknare, och protokolljusterare. Valberedningen skall även lämna förslag på
en eller flera ordförande till presidiet för stämman, vilka inte måste vara
medlemmar i organisationen.
Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
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att

fastställa föreslagen Funktionsbeskrivning för förtroendevalda,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 5: Stadga
för Svenska Diabetesförbundet och dess
anslutna föreningar
Bakgrund
Nuvarande stadga antogs vid Riksstämman 2012 och har reviderats vid
Riksstämmorna 2015 och 2018.
Under den senaste mandatperioden har både arbetsgrupper, föreningar och
enskilda medlemmar uppmärksammat Förbundsstyrelsen på att det finns behov
av förtydliganden och förändringar i stadgan.
Riksstämmobeslut 2018
Riksstämman 2018 beslutade att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp med uppgift att finna vägar för att engagera medlemmar i
föreningsarbetet och stärka och förenkla arbetet inom organisationen. Som en
del i sitt arbete lämnade arbetsgruppen förslag på förändringar i stadgan.
Strategiarbete
Förbundsstyrelsen beslutade under 2019 om Utvecklingsuppdrag 2019-2021, ett
uppdrag som inneburit ett genomgripande strategiskt arbete. Strategiarbetet
ligger till grund för Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om Verksamhets- och
ekonomisk inriktning för Diabetesförbundet 2021-2024, för att förslaget skall
kunna genomföras krävs ändringar i stadgan.
Motioner från medlemmar och föreningar
Inför Riksstämman har det i motioner lyfts att olika delar av stadgan behöver
förtydligas samt att uppdragen på respektive nivå inom Förbundet behöver
förtydligas.
Dialogmöten
Vid dialogmöten under det senaste året har förtroendevalda gett synpunkter
och inspel som Förbundsstyrelsen tagit hänsyn till i arbetet med översynen av
stadgan.
Stadgegrupp
Förbundsstyrelsen utsåg under 2020 en arbetsgrupp bestående av
förtroendevalda och tjänstemän från kansliet som fick i uppdrag att se över
stadgan och komma med förslag till revidering utifrån strategiarbetet samt de
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förslag och synpunkter som olika arbetsgrupper, föreningar, och medlemmar
lämnat.

Vägledande principer
Arbetsgruppen som Förbundsstyrelsen utsåg att lämna förslag på revidering av
stadgan har arbetat efter följande principer:
•
•
•

Stadgan skall bli tydligare.
Det skall bli lättare att hitta information i stadgan.
Det skall bli lättare att kunna hänvisa/referera till information i stadgan.

Vid revidering av stadgan brukar Riksstämman fatta beslut om mindre ändringar
av texter i befintliga paragrafer i stadgan.
Då arbetsgruppen arbetade utifrån de vägledande principerna så identifierades
det att strukturen på stadgan behövde uppdateras, vilket bland annat
omfattade att befintliga paragrafer delades upp på flera paragrafer, samt att
numreringen av paragraferna behövde ses över.
Då det föreslås större strukturförändringar av stadgan än vad ingår i en normal
revidering av stadgan så har Förbundsstyrelsen valt att presentera den
reviderade stadgan som en helhet istället för som revideringsförslag.
Riksstämman föreslås därför fatta beslut om att anta stadgan i sin helhet.

Förändringar
De förändringar som föreslås jämfört med nuvarande stadga omfattar följande.

Struktur
Nuvarande stadga består av två nivåer, där huvudnivån är numrerad med siffror
och undernivån har bokstäver, exempelvis § 9 b).
Förslaget till stadga har fler nivåer som alla är numrerade med siffror. Stadgan
består av fyra huvudnivåer, exempelvis avser § 2 Förbundets uppgifter och § 3
Medlemmar.
Syftet är att göra det lättare att hitta information samt att referera till den. I
nuvarande stadga handlar paragraferna 16 till och med 20 om
lokalföreningarna. I förslaget till stadga hittas det som rör lokalföreningarna
under § 4.5, vilket innebär att alla underpunkter rör lokalföreningarna,
exempelvis § 4.5.2.1 och § 4.5.5.
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Information som i dagens stadga finns som löpande text under en paragraf, ex.
§ 17 om årsmöte i lokalförening, har i förslaget till stadga delats upp på flera
underparagrafer. Detta innebär att det blir lättare att hitta den specifika
informationen som söks. Istället för att läsa igenom hela § 17 för att hitta
information om hur omröstning sker vid årsmötet, så kan man i förslaget till
stadga hitta informationen under § 4.5.2.2 Omröstning. Rubriksättning av
underparagrafer gör det lättare att hitta i stadgan.
Information i nuvarande stadga återfinns i förslaget till stadga enligt nedan:

Paragraf i nuvarande stadga
§ 1–2
§3
§ 4–7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 11 a
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 15 a
§ 16–20
§ 21–25
§ 26–28

Motsvaras i förslag till stadga av paragraf
(inklusive underparagrafer)
§1
§2
§3
§ 4.2
§ 4.1.3
§ 4.2.1
§ 4.1.4
§ 4.1.5
§ 4.2.2
§ 4.3.1
§ 4.3.2
§ 4.3.4
§ 4.3.5
§ 4.5
§ 4.4
§ 4.6

Tydlighet
Under mandatperioden har det från medlemmar och förtroendevalda framförts
att det finns otydligheter i delar av stadgan. Följande områden har förtydligats.

Värderingar, ändamål och organisation
I förslaget till stadga har det under § 1 förtydligats vilka förbundets värderingar
är, vad förbundets ändamål är och hur förbundet är organiserat.

Förbundets uppgifter
Förtroendevalda har framfört att det finns en otydlighet i nuvarande stadga
avseende vilka uppgifter som respektive nivå inom förbundet skall arbeta med.
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Baserat på synpunkter som inkommit vid dialogmöten har förbundets uppgifter
på respektive nivå förtydligats under § 2.

Beslutsförhet
Förtroendevalda har framfört att det funnits en otydlighet där stadgan tolkats
på olika sätt avseende när en styrelse är beslutsför. I förslaget förtydligas
styrelsers beslutsförhet på respektive nivå under § 4.2.1, § 4.4.3, respektive §
4.5.3.

Förbundskonferens
Förtroendevalda har framför att det i nuvarande stadga finns otydligheter
avseende hur dokumentation skall ske ifall Förbundskonferensen ombeds lämna
råd och vägledning. Förbundsstyrelsen föreslår i § 4.1.4 förtydligande avseende
dokumentation av Förbundskonferensens lämnade råd och vägledningar.

Föreningsföreskrift
I nuvarande stadga framgår att föreningarna kan anta egna föreskrifter, det har
framförts att det funnits otydligheter kring föreskrifterna i stadgan.
Förbundsstyrelsen föreslår under § 4.3.3 i förslaget till stadga ett förtydligande
avseende föreningarnas egna föreskrifter.

Nytt i stadgan
Insamling
I förslaget till stadga ges Förbundet nationellt möjlighet att arbeta med
insamlingsverksamhet enligt § 2.2, i enlighet med det strategiarbete som ligger
till grund för förslaget till Verksamhets- och ekonomisk inriktning.

Styrdokument
I förslaget till stadga regleras styrdokument under § 4.1.1. Det har tidigare
saknats en tydlighet kring vad styrdokument är, hur de antas och vilka de berör.
Om förbundet nationellt börjar med insamling så ställs det tydliga krav från
tillsynsorganisationer på att det i stadgan skall framgå hur styrdokument
fastställs.

Förtroendevalda
I förslaget till stadga tydliggörs förtroendevaldas ansvar under § 4.1.2, tidigare
har bara ansvaret för de juridiska personerna (föreningarna och förbundet
nationellt) varit tydligt i stadgan.
Om förbundet nationellt börjar med insamling så ställer tillsynsorganisationer
krav på de som är förtroendevalda nationellt, därför föreslås att de
förtroendevalda på nationell nivå skall underteckna en skriftlig försäkran om att
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de är medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter som förtroendeuppdraget
innebär, detta i enlighet med förslaget till Verksamhets- och ekonomisk
inriktning.

Större förändringar
Riksstämman
Riksstämman regleras under § 4.1.3 i förslaget till stadga.
Ombud
Vid dialogmöten har framtidens Riksstämmor diskuterats, där förtroendevalda
gett sina synpunkter avseende vilka som skall delta som ombud på
Riksstämmorna och hur många ombud som skall utses.
Enligt dagens stadga består Riksstämman av 181 ombud, dock har inte alla
dessa ombudsplatser tillsats vid de senaste riksstämmorna. Alla lokalföreningar
är idag garanterade minst ett ombud, men det har inte varit alla lokalföreningar
som skickat ombud till riksstämmorna.
Baserat på de synpunkter som inkommit föreslår Förbundsstyrelsen att det
totala antalet ombud justeras från nuvarande 181 ombud till motsvarande ett
ombud per förening. Varje Regionförening (nuvarande Länsförening) blir
garanterad ett ombud, resterande ombud fördelas mellan Regionföreningarna
baserat på medlemsantal. Inför riksstämmorna föreslås varje Regionförening
utse ombud till Riksstämman i samråd med de anslutna lokalföreningarna.
Kallelse etc.
Enligt nuvarande stadga skall kallelse och handlingar skickas per post.
Förbundsstyrelsen föreslår formuleringar som är teknikneutrala, så stadgan inte
behöver revideras om en viss teknik inte längre kan användas eller inte är
ekonomiskt försvarbar. Genom teknikneutrala formuleringar kan handlingar etc.
tillgängliggöras på ett vid var tid lämpligt sätt.
Beredningsutskott
Nuvarande stadga anger att ett beredningsutskott skall utses av Riksstämman,
men beredningsutskottets sammansättning har inte reglerats.
Förbundsstyrelsen föreslår att det i stadgan införs hur beredningsutskottet skall
vara sammansatt.

Underlag till Förbundet
I nuvarande stadga framgår att läns- och lokalföreningarna skall skicka in
underlag till Förbundet senast den 31 maj respektive 30 april. Varje år är det
föreningar som inte skickar in underlag, eller som skickar in för sent, trots
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upprepade påminnelser. Detta innebär att Förbundet går miste om statsbidrag
på ca 20 000 kronor per förening där underlag saknas.
I nuvarande stadga saknas reglering avseende föreningar som inte skickar in
handlingar i enlighet med stadgan. Efter dialog med förtroendevalda föreslår
Förbundsstyrelsen reglering i förslaget till stadga under § 4.4.5 respektive §
4.5.5.

Begreppsändringar
Länsförening blir Regionförening
Förbundets tre organisatoriska nivåer är tänkta att spegla samhällets
beslutsinstanser; Förbundsstyrelsen jobbar mot Riksdag och Regering samt
nationella myndigheter, Länsföreningarna jobbar mot Regioner, och
lokalföreningar jobbar mot Kommuner.
Under den senaste mandatperioden har de tidigare Landstingen blivit Regioner.
Önskemål har kommit från förtroendevalda om att tydliggöra detta i stadgan
och frågan har diskuterats vid dialogmöten. Förbundsstyrelsens förslag är att i
stadgan kalla nuvarande Länsföreningar för Regionföreningar.

Regioner blir Samverkansområden
Förbundet är idag indelat i fem regioner; Södra, Västra, Östra, Mellansvenska,
och Norra.
För att undvika att regioner blandas ihop med Regionföreningar så föreslår
Förbundsstyrelsen att regioner fortsättningsvis skall benämnas
Samverkansområden.

Regionkonferens blir Samverkanskonferens
Varje region (Samverkansområde) arrangerar årligen en Regionkonferens där
föreningarna inom regionen deltar.
Förbundsstyrelsen föreslår att Regionkonferens fortsättningsvis skall benämnas
Samverkanskonferens, i enlighet med begreppsbytet från region till
Samverkansområde.

Förslag
Förbundsstyrelsens förslag till Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess
anslutna föreningar finns i bilaga 1 till förslaget.

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
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att

anta föreslagen Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna
föreningar,

att

stadgan börjar gälla den 1 juni 2021,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Stadga för Svenska Diabetesförbundet
och dess anslutna föreningar
§1

Värderingar, ändamål och organisation
§ 1.1 Förbundets värderingar
Förbundet är en medlemsstyrd organisation som bygger på
demokratiska värderingar samt respekt för alla människors lika
värde. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
§ 1.2

Förbundets ändamål
Förbundet och dess anslutna föreningar ska som
funktionsrättsorganisation samla och organisera alla dem som vill
förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående
och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna
av sjukdomen.

§ 1.3

Förbundets namn och säte
Förbundets namn är Svenska Diabetesförbundet.
Förbundet är en egen juridisk person med organisationsnummer
802007-6512.
Förbundsstyrelsen fastställer förbundets säte, som skall vara
inom Stockholms län.

§ 1.4

Organisation
Förbundets verksamhet utövas lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Förbundet har tre organisatoriska nivåer: Förbundet på nationell
nivå, Regionföreningar på regional nivå, och Lokalföreningar på
lokal nivå.
Bestämmelser om respektive organisatoriska nivå samt
beslutande organ framgår av § 4.

§2

Förbundets uppgifter
§ 2.1 Uppgifter på alla organisatoriska nivåer
Förbundets och dess anslutna föreningars uppgifter på respektive
organisatorisk nivå är:
att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer
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med diabetes och deras närstående.
att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och
verksamhet.
att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
§ 2.2

Uppgifter på nationell nivå
För att uppnå Förbundets ändamål har Förbundet nationellt som
uppgift att anskaffa medel som ska användas till de uppgifter som
Förbundet har på olika organisatoriska nivåer. Förbundet
nationellt kan även i övrigt anslå medel i enlighet med
ändamålen.
Förbundet nationellt har utöver § 2.1 till uppgift:
att arbeta med värvning av medlemmar.
att vara ett kompetenscentrum för medlemmarna och anslutna
föreningar.
att ansvara för och utveckla Förbundets nationella
medlemserbjudande.
att ansvara för, samordna och bedriva Förbundets nationella
kunskapsspridnings- och påverkansarbete.
att ansvara för och utveckla Förbundets varumärke, grafiska
profil, samt nationella informations- och kommunikationskanaler.
att ansvara för och utveckla Förbundets nationella samarbeten.
att vara ett nationellt förbund för de anslutna föreningarna i syfte
att stödja, samordna och samverka.
att representera Förbundet internationellt.

§ 2.3

Uppgifter på regional nivå
Förbundet regionalt, genom anslutna Regionföreningar, har
utöver § 2.1 till uppgift:
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att delta i kunskapsspridnings- och påverkansarbete som
samordnas av Förbundet nationellt.
att inom sitt verksamhetsområde bedriva påverkansarbete
gentemot regionala och lokala beslutsfattare.
att vara en regional förening för anslutna lokalföreningar i syfte
att stödja, samordna och samverka.
att samverka med Förbundet nationellt samt andra
Regionföreningar inom Förbundet.
att delta i samråd inom Förbundet.
Ansluten Regionförening får i egna föreskrifter besluta om
ytterligare uppgifter som är i linje med av Riksstämman och
Förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.
§ 2.4

Uppgifter på lokal nivå
Förbundet lokalt, genom anslutna Lokalföreningar, har utöver §
2.1 till uppgift:
att erbjuda lokala medlemsaktiviteter.
att arbeta med värvning av medlemmar.
att delta i kunskapsspridnings- och påverkansarbete som
samordnas av Förbundet nationellt.
att genom regionalt samarbete bedriva påverkansarbete
gentemot lokala beslutsfattare.
att samverka med andra anslutna föreningar inom Regionen.
att delta i samråd inom Förbundet.
Ansluten lokalförening får i egna föreskrifter besluta om
ytterligare uppgifter som är i linje med av Riksstämman och
Förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.

§3

Medlemskap i Förbundet
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§ 3.1

Medlemskap
Den fysiske person som betalt fastställd medlemsavgift är
medlem i Förbundet. Medlemskapet gäller för Förbundet
nationellt, den anslutna lokalförening inom vars
verksamhetsområde medlemmen bor eller som medlemmen
särskilt angett, samt den regionförening som lokalföreningen
tillhör om sådan finns.
Medlemskapet gäller under en period om ett år från inträdet i
Förbundet. Medlemskapet förloras om medlemmen inte betalat
förnyad medlemsavgift inom två månader från sista
betalningsdag. Den som har ett förtroendeuppdrag inom
Förbundet, oavsett organisatorisk nivå, anses ha lämnat sitt
uppdrag om medlemskapet upphör.
Förbundsstyrelsen får besluta att medlemsavgiften kan delas upp
genom att medlemmen tecknar avtal om autogiro med ett visst
betalningsintervall. Förbundsstyrelsen får då besluta dels att
förbundets administrativa kostnader för hanteringen kan tas ut
som en extra avgift, dels om de övriga föreskrifter som behövs.
En medlem som under pågående medlemskap flyttar till en annan
lokalförenings verksamhetsområde kan meddela förbundskansliet
att han eller hon vill byta föreningstillhörighet. I ett sådant fall ska
någon ny avgift inte betalas förrän vid nästa förnyelse. Om
medlemmen betalar sin avgift genom autogiro gäller dock
ändringen från och med nästa betalningstillfälle.

§ 3.2

Medlemskategorier
Det finns tre medlemskategorier: Huvudmedlem, Supportmedlem
samt Barnmedlem.
I medlemskapet för Huvudmedlem ingår medlemsförmåner.
Medlem som innehar medlemskap som Supportmedlem eller
Barnmedlem har inte tillgång till medlemsförmåner. Barnmedlem
har dock möjlighet att söka medel ur förbundets medlemsfonder.

§ 3.3

Medlemsavgift
Medlemsavgiften bestäms av Riksstämman.
Förbundet betalar ut lokalföreningens andel av medlemsavgiften
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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.
§ 3.4

Medlemsregister
Förbundet nationellt ansvarar för förbundets centrala
medlemsregister.
I medlemsregistret registreras de uppgifter rörande
medlemmarna, inklusive personnummer, som Förbundsstyrelsen
vid varje tillfälle finner nödvändigt, så som för att uppfylla krav
som ställs enligt lag, tillsynsorganisationer samt för ansökan om
statsbidrag, och för att kommunicera med medlemmar samt
administrera medlemsförmåner.

§ 3.5

Uteslutning av enskild medlem
Beslut om uteslutning av en enskild medlem ur Förbundet fattas
av Förbundsstyrelsen. Grund för uteslutning är handling som
uppenbart skadar Förbundets eller en ansluten förenings
verksamhet samt brott mot denna stadga, riksstämmobeslut,
styrdokument eller en ansluten förenings årsmötesbeslut.
Fråga om uteslutning kan väckas av Förbundsstyrelsen, en
ansluten förening eller en medlem. Den som ärendet gäller ska
ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas, om det inte är
uppenbart att grund för uteslutning saknas.

§4

Bestämmelser
§ 4.1 Bestämmelser om Förbundet och anslutna föreningar
Förbundet och anslutna föreningar ska följa denna stadga och
beslutade styrdokument.
§ 4.1.1

Styrdokument
Styrdokument, så som policys, riktlinjer, föreskrifter,
funktionsbeskrivningar, arbets- och
delegationsordningar och koder, kan beslutas av
respektive beslutsorgan.
Riksstämman och Förbundsstyrelsen har rätt att fatta
beslut om styrdokument som skall omfatta Förbundet
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och anslutna föreningar, förtroendevalda samt
medlemmar.
Om styrdokument som beslutats på olika
organisatoriska nivåer står i strid med varandra är det
styrdokumentet som beslutats av den överliggande
organisatoriska nivån som gäller.
I respektive styrdokument skall det framgå vilket
beslutsorgan som fastställt dokumentet samt vilka
delar av Förbundet som omfattas av dokumentet.
§ 4.1.2

Förtroendevalda
Medlemmar som valts till förtroendeuppdrag av
Riksstämman eller föreningens årsmöte representerar
som förtroendevald Förbundets värderingar.
Förtroendevalda, samt personer som av beslutsorgan
valts in i utskott, arbetsgrupper eller råd etc. ska följa
Förbundets stadga samt beslutade styrdokument.
§ 4.1.2.1

Förtroendevald på nationell nivå
En medlem som innehar eller har
nominerats till ett förtroendeuppdrag skall
lämna en skriftlig försäkran om att
medlemmen är medveten om de rättigheter
och skyldigheter som förtroendeuppdraget
omfattar enligt stadgan, styrdokument och
det regelverk som gäller förtroendevalda
inom Förbundet.
Olika förtroendeuppdrag innefattar olika
ansvar och skyldigheter enligt stadgan,
styrdokument och krav samt regler som
ställs enligt lag och tillsynsorganisationer
etc. Förbundsstyrelsen beslutar om innehåll
i den skriftliga försäkran för att
överensstämma med de krav som ställs på
förtroendeuppdragen.

§ 4.1.3

Riksstämman
Riksstämman är Förbundets högsta beslutande organ.
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Vid Riksstämman väljs den styrelse – Förbundsstyrelsen
– som leder verksamheten fram till och med nästa
Riksstämma. Riksstämman väljer även valberedning och
revisorer för Förbundet nationellt.
§ 4.1.3.1

Sammansättning
Riksstämman består av valda ombud och
förbundsstyrelsen. Antalet valda ombud
skall vara lika stort som antalet anslutna
föreningar.
Till ombud kan endast den väljas som är
medlem i organisationen och som betalt
fastställd medlemsavgift för innevarande
medlemsperiod.

§ 4.1.3.2

Hur ombud utses
Förbundsstyrelsen fastställer antal ombud
respektive fördelning av ombud senast fyra
månader före Riksstämman.
Antal ombud och fördelning av ombud utgår
från antalet anslutna föreningar respektive
antalet medlemmar per den 31 december
året före Riksstämman. Om fastställelse
enligt första stycket skall ske innan den 31
december året innan Riksstämman så skall
förenings- och medlemsantalet per den 31
december året innan användas.
Respektive Regionförening är garanterad ett
ombud, resterande ombud fördelas
proportionerligt mellan Regionföreningarna
baserat på medlemsantal.
I samråd med anslutna lokalföreningar utser
respektive Regionförening ombud som vid
Riksstämman representerar
Regionföreningen och dess anslutna
lokalföreningar. Den som utses till ombud
skall inneha medlemskap som gäller för den
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Regionförening som ombudet
representerar. Senast sex veckor före
Riksstämman skall Regionföreningen sända
in en förteckning över de ombud som valts
till Förbundskansliet. Regionföreningarna
kan välja personliga ersättare för ombuden.
Ersättare anmäls först sedan ordinarie
ombud på grund av sjukdom eller annat
giltigt förfall inte kan närvara.
§ 4.1.3.3

Ordinarie Riksstämma
Ordinarie Riksstämma hålls vart tredje år
senast i oktober månad på tid och plats som
Förbundsstyrelsen beslutar.
Förbundsstyrelsen beslutar om formen för
Riksstämmans genomförande.
Kallelse till Riksstämman tillgängliggörs för
anslutna föreningar senast åtta månader
före Riksstämman.
Handlingar inför Riksstämman
tillgängliggörs för anmälda ombud senast en
månad före Riksstämman, och samtidigt för
kännedom till anslutna föreningar.

§ 4.1.3.4

Extra Riksstämma
Extra Riksstämma hålls om
Förbundsstyrelsen så beslutar eller om
revisorerna eller minst hälften av de
anslutna föreningarna skriftligen begär det.
Beslut om tid, plats och form för
Riksstämmans genomförande tas av
Förbundsstyrelsen inom två månader från
att förutsättningarna i första stycket är
uppfyllda.
Extra Riksstämma ska hållas snarast möjligt,
dock senast inom tolv månader från att
förutsättningarna i första stycket är
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uppfyllda.
Extra Riksstämma kan endast behandla de
frågor för vilka den är sammankallad.
Kallelse till Extra Riksstämma tillgängliggörs
för anslutna föreningar senast en månad
före den extra stämman.
Tidpunkt i relation till Riksstämman för
fastställande av antal ombud och
ombudsfördelning samt anmälan av ombud
enligt § 4.1.3.2 justeras av
Förbundsstyrelsen vid Extra Riksstämma så
att den extra riksstämman kan hållas
snarast möjligt.
§ 4.1.3.5

Yttrande-, förslags- och rösträtt
Endast den som är medlem i organisationen
och har betalt fastställd medlemsavgift för
innevarande medlemsperiod vid tiden för
Riksstämman har rösträtt. Rösträtt kan inte
utövas genom fullmakt.
Förbundsstyrelsen har yttrande-, förslagsoch rösträtt, dock inte rösträtt i frågor som
rör den gångna mandattidens förvaltning
och val av revisorer.
Förbundets revisorer och valberedning har
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Den som Förbundsstyrelsen utsett som
föredragande i visst ärende, och som inte är
förbundsstyrelseledamot eller ombud, har i
detta ärende yttrande- och förslagsrätt,
men inte rösträtt.

§ 4.1.3.6

Motioner
Förslag (motioner) kan lämnas av anslutna
föreningar. Enskilda medlemmar kan till sin
lokalförening lämna förslag till motion.
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Motion till Riksstämman ska ha kommit in
till Förbundskansliet senast sex månader
före Riksstämman. Förbundsstyrelsen
lämnar yttrande över motionerna.
Motioner ska på lämpligt sätt hållas
tillgängliga för föreningarna och
medlemmarna sedan de kommit in till
Förbundskansliet.
§ 4.1.3.7

Nomineringar – valberedningens arbete
Valbar till uppdrag som förtroendevald är
den som är medlem i organisationen, har
betalt fastställd medlemsavgift för
innevarande medlemsperiod och som har
blivit nominerad till uppdraget i rätt tid.
Nominering kan lämnas av anslutna
föreningar och av enskilda medlemmar.
Nominering av kandidater ska ha kommit in
till Förbundskansliet senast fyra månader
före Riksstämman.
Förbundsstyrelseledamot och
förtroendevald revisor ska senast sex
månader före Riksstämman lämna besked
till Valberedningen om han eller hon står till
förfogande för omval eller inte. Beskedet
ges skriftligen in till Förbundskansliet.
Nomineringar och förtroendevaldas besked
ska på lämpligt sätt hållas tillgängliga för
föreningarna och medlemmarna sedan de
kommit in till Förbundskansliet.
Valberedningen får utöver nominerade
kandidater själv föreslå kandidater, även
efter utgången av nomineringstiden. Senast
sex veckor före Riksstämman ska
valberedningen skriftligen lämna sitt förslag
till val. Valberedningens förslag och
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förteckning över samtliga nominerade
personer ska redovisas i arbetsordningen
inför stämman.
§ 4.1.3.8

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

§ 4.1.3.9

Ärenden
Följande ärenden ska alltid behandlas av
Riksstämman:
• Fråga om stämmans behöriga utlysande
• Fastställande av röstlängden
• Fastställande av arbetsordning för
stämman
• Fastställande av föredragningslistan
• Val av en eller flera ordförande till
presidiet för stämman, vilka inte måste
vara medlemmar i organisationen
• Val av protokollförare,
justeringspersoner och rösträknare för
stämman
• Val av beredningsutskott
• Godkännande av årsredovisningarna och
verksamhetsberättelserna för de tre
föregående åren
• Föredragning av revisionsberättelserna
för de tre föregående åren
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för
de tre föregående åren
• Behandling av inkomna motioner och
förbundsstyrelsens förslag
• Beslut om arvode till
förbundsordföranden,
styrelseledamöterna, ledamöterna i
presidiet, valberedningen och
revisorerna
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• Beslut om medlemsavgift för de tre
nästkommande åren för de
medlemskategorier som anges i § 3.2
samt om lokalföreningens andel av
medlemsavgiften
• Beslut om idéprogram
• Beslut om funktionsbeskrivning för
uppdrag som förtroendevald
• Val av förbundsordförande
• Val av tio styrelseledamöter
• Val av en extern, auktoriserad revisor
• Val av två förtroendevalda revisorer och
en ersättare
• Val av fem ledamöter till valberedningen
§ 4.1.3.10 Beredningsutskott
Beredningsutskottet ska bestå av fem
riksstämmoombud, om möjligt en från varje
samverkansområde, och en representant
från förbundsstyrelsen. Vid
beredningsutskottets överläggningar deltar
sakkunniga från förbundskansliet.
§ 4.1.4

Förbundskonferens
Förbundskonferensen, som inte är ett beslutande
organ, syftar till ett ömsesidigt erfarenhets- och
kunskapsutbyte samt diskussioner mellan alla nivåer i
organisationen. Konferensen hålls på inbjudan av
Förbundsstyrelsen och omfattar, förutom
Förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundets
valberedning och förtroendevalda revisorer, en
representant – ordförande eller annan inom styrelsen –
från varje ansluten förening.
Förbundsstyrelsen kan begära att Förbundskonferensen
i en viss fråga lämnar råd och vägledning för ett beslut. I
sådana fall ska råd och vägledning skriftligen noteras
och Förbundskonferensen skall utse två närvarande
personer att inom tre veckor bestyrka att den skriftliga
noteringen överensstämmer med
Förbundskonferensens lämnade råd och vägledning.
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§ 4.1.5

Samverkanskonferens
Samverkanskonferensen, som inte är ett beslutande
organ, består av de anslutna föreningar som finns inom
ett av Riksstämman beslutade samverkansområden.
Samverkanskonferensen syftar till ett ömsesidigt
erfarenhets- och kunskapsutbyte samt diskussioner
mellan dels föreningarna i området, dels föreningarna
och Förbundet nationellt.
Konferensen planeras av arrangerande förening
tillsammans med förbundsstyrelsen minst två månader
innan konferensen skall äga rum.

§ 4.2

Bestämmelser om Förbundet nationellt
Förbundet nationellt arbetar på den nationella och internationella
nivån.
§ 4.2.1

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ska hålla minst fyra protokollförda
sammanträden per år. Protokoll från styrelsens
sammanträden ska snarast på lämpligt sätt hållas
tillgängliga för föreningarna och medlemmarna.
Styrelsen sammanträder på kallelse av
Förbundsordföranden eller på begäran av mer än
hälften av Förbundsstyrelsens ledamöter.
Förbundsordföranden är mötesordförande. Av
Förbundsstyrelsens Arbets- och delegationsordning
skall det framgå hur kallelse till styrelsesammanträden
skall ske, samt hur ledamot utses till mötesordförande
om Förbundsordförande har förhinder att närvara.
För beslutsförhet av Förbundsstyrelsen krävs att minst
hälften av ledamöterna plus mötesordförande är
närvarande. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst
utslagsgivande utom vid val då det vid lika röstetal sker
skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör lotten.
Mellan Riksstämmorna är Förbundsstyrelsen högsta
beslutande organ.
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§ 4.2.2

Räkenskaper och revision
Förbundets räkenskapsår är kalenderår.
Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen ska
senast den 1 april lämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna ska uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.
Nämnda handlingar ska tillsammans med
revisionsberättelsen på lämpligt sätt hållas tillgängliga
för föreningarna och medlemmarna senast den 30 juni.
Om handlingarna inför ordinarie Riksstämma enligt §
4.1.1.3 ska tillgängliggöras för de anmälda ombuden vid
en tidigare tidpunkt, ska dock handlingarna hållas
tillgängliga vid denna tidpunkt.

§ 4.3

Gemensamma bestämmelser om anslutna föreningar
§ 4.3.1 Anslutning till Förbundet
För att en förening ska kunna bli ansluten till Förbundet
krävs att föreningen antingen på ett årsmöte eller på
det konstituerande föreningsmötet beslutar att anta
denna stadga som sin egen. Föreningen ansöker om
anslutning genom att skicka in ett protokoll från mötet
till Förbundskansliet. Förbundsstyrelsen beslutar
därefter snarast om anslutningen.
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 § 3.1 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.
Den som vid anslutningstillfället redan är medlem i en
annan ansluten lokalförening kan till Förbundskansliet
anmäla att medlemskapet ska flyttas över till den nya
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föreningen. I den situationen gäller inträdesdagen i den
förra föreningen och någon ny avgift ska inte betalas
förrän vid nästa förnyelse.
§ 4.3.2

Föreningens namn, verksamhetsområde och säte
m.m.
En ansluten förening har på sitt årsmöte eller
konstituerande föreningsmöte antagit sitt namn och
verksamhetsområde (geografiska område).
Föreningen får på sitt årsmöte, utöver vad som följer av
denna stadga, anta de ytterligare föreskrifter som
behövs för verksamheten. Av föreningens föreskrifter
ska framgå hur föreningens säte fastställs.
Vem som är medlem i en ansluten förening framgår av
§ 3.

§ 4.3.3

Föreningsföreskrift
Ansluten förening ska ha föreningsföreskrift som antas
och ändras av föreningens årsmöte.
Föreningsföreskriften är ett komplement till denna
stadga.
§ 4.3.3.1

Innehåll i föreningsföreskrift
Av föreningsföreskriften ska bland annat
följande framgå:
• Hur föreningens säte fastställs.
• När och hur kallelse till årsmötet ska ske.
• Antal styrelseledamöter.
• Vilka uppdrag som väljs särskilt av
årsmötet.
• Mandattid för olika uppdrag.
• När motion inför årsmöte skall vara
styrelsen tillhanda.
• Eventuella uppgifter, utöver de som
anges i denna stadga, som föreningen ska
ha och som är i linje med av
Riksstämman och Förbundsstyrelsen
beslutad verksamhetsinriktning.
• Regionförening ska ange hur ombud till
årsmötet väljs.
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§ 4.3.4

Nedläggning av en ansluten förening eller förenings
utträde ur förbundet
Om frågan om nedläggning av en lokalförening
uppkommer, ska först möjligheten till samgående med
annan lokalförening undersökas. Förbundskansliet och
berörd Regionförening ska informeras omgående och,
om behov finns, vara behjälplig.
Beslut om nedläggning av en ansluten förening ska
fattas vid två årsmöten, varav minst ett ordinarie, som
sammankallats för att behandla frågan.
Förbundskansliet och – om det gäller en lokalförening –
berörd Regionförening ska informeras om tid och plats
för mötena minst två veckor i förväg. Representant för
Förbundet nationellt och Regionföreningen har rätt att
närvara vid mötena med yttrande- och förslagsrätt.
Om en ansluten lokalförening läggs ned utan
samgående med annan lokalförening ska föreningens
tillgångar överföras till Förbundet nationellt och
användas efter beslut av Förbundsstyrelsen till ändamål
som gagnar utvecklingen av föreningarnas arbete eller
aktiviteter. Tillgångar med särskilt
förvaltningsförordnande ska även fortsättningsvis
förvaltas i enlighet med givarens eller testators vilja.
Saknas praktiska förutsättningar till sådan förvaltning,
ansvarar Förbundsstyrelsen för att nödvändiga beslut
och tillstånd söks.
Om en ansluten Regionförening läggs ned ska
föreningens tillgångar fördelas bland Regionföreningens
anslutna lokalföreningar. Om inga lokalföreningar finns
anslutna till Regionföreningen ska föreningens
tillgångar överföras till Förbundet nationellt och
användas efter beslut av Förbundsstyrelsen till ändamål
som gagnar utvecklingen av föreningarnas arbete eller
aktiviteter. Tillgångar med särskilt
förvaltningsförordnande ska även fortsättningsvis
förvaltas i enlighet med givarens eller testators vilja.
Saknas praktiska förutsättningar till sådan förvaltning,
ansvarar förbundsstyrelsen för att nödvändiga beslut
och tillstånd söks.
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Vill en ansluten förening träda ur Förbundet krävs 2/3
majoritet av de avgivna rösterna vid två årsmöten,
varav minst ett ordinarie, som sammankallats för att
behandla frågan. Förbundskansliet och – om det gäller
en lokalförening – berörd Regionförening ska
informeras om tid och plats för mötena minst en
månad i förväg. Representant för Förbundet nationellt
och Regionföreningen har rätt att närvara vid mötena
med yttrande- och förslagsrätt. I direkt anslutning till
att beslut om utträde ur Förbundet har fattats, förlorar
föreningen rätten att använda Förbundets immateriella
tillgångar.
När beslut om nedläggning eller utträde ur Förbundet
av en lokalförening har fattats överförs medlemmarna
till den närmast belägna lokalförening som är ansluten
till Förbundet, eller till den förening som medlemmen
meddelar att han eller hon vill tillhöra. Som inträdesdag
gäller medlemmens inträdesdag i den gamla föreningen
och någon ny avgift ska inte betalas förrän vid nästa
förnyelse. En medlem som efter ett utträdesbeslut
meddelar förbundskansliet att han eller hon inte vill
kvarstå som medlem i organisationen ska omedelbart
avregistreras.
§ 4.3.5

§ 4.4

Förbundsstyrelsens rätt att begära revision m.m. i
ansluten förening
Förbundsstyrelsen har rätt att vid behov företa revision
hos anslutna föreningar. Förbundsstyrelsen har också
rätt att i särskilda fall tillfälligt överta rätten att teckna
en förenings firma. I anslutning till sådant beslut ska
Förbundsstyrelsen snarast kalla till ett extra årsmöte i
föreningen.

Bestämmelser om anslutna Regionföreningar
§ 4.4.1 Regionföreningens organisation
En ansluten Regionförening fungerar som ett
samarbetsorgan för de anslutna lokalföreningarna inom
en eller flera regioner. Föreningen arbetar på
regionnivån inom sitt verksamhetsområde.
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Det högsta beslutande organet i en ansluten
Regionförening är årsmötet. Vid årsmötet utses den
styrelse som leder verksamheten fram till och med
nästa årsmöte samt även valberedning och revisorer för
föreningen.
Regionföreningen får ta ut medlemsavgift från
lokalföreningarna enligt de grunder som
Regionföreningen bestämmer.
§ 4.4.2

Årsmötet
Årsmötet består av lokalföreningarnas valda ombud
och styrelsen. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte
rösträtt i frågor som rör den gångna mandattidens
förvaltning eller val av revisorer. Föreningens revisorer
har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Av Regionföreningens egna föreskrifter ska framgå hur
ombud till årsmötet väljs. Endast den som är medlem i
föreningen och har betalt fastställd medlemsavgift för
innevarande medlemsperiod kan väljas till ombud.
Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad. Extra
årsmöte, som ska hållas inom tre månader från det att
förutsättningarna är uppfyllda, hålls om minst hälften
av lokalföreningarna skriftligen begär det eller om
styrelsen beslutar det. När och hur kallelse till årsmöte
ska ske ska framgå av föreningens egna föreskrifter.
§ 4.4.2.1

Ärenden
Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande
ärenden behandlas:
• Fråga om årsmötets behöriga utlysande,
• Fastställande av röstlängden,
• Fastställande av föredragningslistan,
• Val av ordförande och sekreterare för
årsmötet,
• Val av justeringspersoner och
rösträknare för årsmötet,
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• Föredragning av verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse för det gångna
räkenskapsåret,
• Föredragning av revisionsberättelse
avseende det gångna räkenskapsåret,
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
avseende det gångna räkenskapsåret,
• Beslut om godkännande av
verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse för det gångna
räkenskapsåret,
• Beslut om medlemsavgift för kommande
år,
• Beslut om eventuella arvoden,
• Beslut om budget och verksamhetsplan,
• Val av styrelseledamöter; av föreningens
egna föreskrifter ska framgå antal
styrelseledamöter och mandattid samt
vilka uppdrag som väljs särskilt av
årsmötet,
• Val av minst en revisor och en
revisorsersättare,
• Val av valberedning,
• Behandling av inkomna motioner och
förslag.
§ 4.4.2.2

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

§ 4.4.2.3

Motion
Förslag (motion) från lokalförening ska
lämnas till styrelsen senast inom den tid
som anges i föreningens egna föreskrifter.
Enskilda medlemmar kan till sin
lokalförening lämna förslag till motion.
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Styrelsens yttrande över motionen lämnas
senast vid årsmötet.
§ 4.4.2.4

§ 4.4.3

Extra årsmöte
Vid extra årsmöte får endast behandlas de
frågor för vilka mötet är sammankallat.

Styrelsen
Föreningen bör sträva efter att samtliga lokalföreningar
inom verksamhetsområdet ska vara representerade
med minst en ledamot.
En regionförenings styrelse ska bestå av minst tre
medlemmar. Uppdragen som ordförande, kassör och
sekreterare får inte innehas samtidigt av samma
person.
Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens
ordförande eller om mer än hälften av ledamöterna
begär det. Föreningens ordförande är mötesordförande
om inte någon av styrelsens ledamöter utsetts till
mötesordförande.
För beslutsförhet av styrelsen krävs att minst hälften av
ledamöterna plus mötesordförande är närvarande. Vid
lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid
val då det vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal
kvarstår avgör lotten.
§ 4.4.3.1

§ 4.4.4

Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska:
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• bereda ärenden som ska föreläggas
årsmötet,
• upprätta förslag till verksamhetsplan och
budget för föreningen,
• i övrigt bedriva en verksamhet och fatta
beslut som anges i denna stadga om
ändamål och uppgifter.

Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med
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tillhörande handlingar och styrelsens
verksamhetsberättelse ska senast den 1 mars lämnas
till revisorerna för granskning.
Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet
och räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse till
årsmötet.
§ 4.4.5

Underlag till Förbundet
Regionföreningen ansvarar för att de handlingar som
Förbundsstyrelsen vid var tid efterfrågar inkommer till
Förbundskansliet.
Undertecknade handlingar som ligger till grund för
ansökan om statsbidrag, skall vara Förbundskansliet
tillhanda senast den 31 maj.
Förbundsstyrelsen äger rätt att ta ut avgift från
Regionföreningen om efterfrågade handlingar ej varit
Förbundskansliet tillhanda vid beslutad tidpunkt.
Förbundsstyrelsen beslutar vid var tid om nivå på
avgiften.
Förbundsstyrelsen äger rätt att begära ekonomisk
kompensation från Regionföreningen om Förbundet
gått miste om bidrag, exempelvis statsbidrag, på grund
av att Regionföreningen ej tillhandahållit efterfrågade
handlingar till Förbundskansliet i tid.

§ 4.5

Bestämmelser om anslutna Lokalföreningar
§ 4.5.1 Lokalföreningens organisation
En ansluten lokalförening arbetar på den lokala nivån
inom sitt verksamhetsområde. Finns ingen
Regionförening kan lokalföreningen även arbeta på den
regionala nivån.
Det högsta beslutande organet i en ansluten
lokalförening är årsmötet. Vid årsmötet utses den
styrelse som leder verksamheten fram till och med
nästa årsmöte samt även valberedning och revisorer för
föreningen.
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§ 4.5.2

Årsmötet
Vid årsmötet har varje medlem, som betalt fastställd
medlemsavgift för innevarande medlemsperiod, en
röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Den som
inte fyllt 15 år kan företrädas av sin vårdnadshavare.
Ordinarie årsmöte hålls senast under mars månad.
Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna
skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. När
och hur kallelse ska ske ska framgå av föreningens egna
föreskrifter.
§ 4.5.2.1

Ärenden
Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande
ärenden behandlas:
• Fråga om mötets behöriga utlysande,
• Fastställande av röstlängden,
• Fastställande av föredragningslistan,
• Föredragning av verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse för det gångna
räkenskapsåret,
• Föredragning av revisionsberättelse
avseende det gångna räkenskapsåret,
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
avseende det gångna räkenskapsåret,
• Beslut om godkännande av
verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse för det gångna
räkenskapsåret,
• Beslut om eventuella arvoden,
• Beslut om budget och verksamhetsplan,
• Val av styrelseledamöter; av föreningens
egna föreskrifter ska framgå antal
styrelseledamöter och mandattid samt
vilka uppdrag som väljs särskilt av
årsmötet,
• Val av minst en revisor och en
revisorsersättare,
• Val av valberedning,
• Behandling av inkomna motioner och
förslag.
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§ 4.5.3

§ 4.5.2.2

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

§ 4.5.2.3

Motion
Förslag (motion) från enskild medlem ska
lämnas till styrelsen senast inom den tid
som anges i föreningens egna föreskrifter.
Styrelsens yttrande över motionen lämnas
senast vid årsmötet.

§ 4.5.2.4

Extra årsmöte
Vid extra årsmöte får endast behandlas de
frågor för vilka mötet är sammankallat.

Styrelsen
En lokalförenings styrelse ska bestå av minst tre
medlemmar. Uppdragen som ordförande, kassör och
sekreterare får inte innehas samtidigt av samma
person.
Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens
ordförande eller om mer än hälften av ledamöterna
begär det. Föreningens ordförande är mötesordförande
om inte någon av styrelsens ledamöter utsetts till
mötesordförande.
För beslutsförhet krävs att minst hälften av
ledamöterna plus mötesordförande är närvarande. Vid
lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid
val då det vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal
kvarstår avgör lotten.
§ 4.5.3.1

Styrelsen uppgifter
Styrelsen ska:
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
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• bereda ärenden inför årsmötet,
• upprätta förslag till verksamhetsplan och
budget för föreningen,
• i övrigt bedriva en verksamhet och fatta
beslut i frågor som anges i denna stadga
om ändamål och uppgifter, med särskild
uppmärksamhet på medlemsnära
verksamhet och medlemsrekrytering.
§ 4.5.4

Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med
tillhörande handlingar och styrelsens
verksamhetsberättelse ska senast tre veckor före
årsmötet överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet
och räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse till
årsmötet.

§ 4.5.5

Underlag till Förbundet
Lokalföreningen ansvarar för att de handlingar som
Förbundsstyrelsen vid var tid efterfrågar inkommer till
Förbundskansliet.
Undertecknade handlingar som ligger till grund för
ansökan om statsbidrag skall vara Förbundskansliet
tillhanda senast den 30 april.
Förbundsstyrelsen äger rätt att ta ut avgift från
lokalföreningen om efterfrågade handlingar ej varit
Förbundskansliet tillhanda vid beslutad tidpunkt.
Förbundsstyrelsen beslutar vid var tid om nivå på
avgiften.
Förbundsstyrelsen äger rätt att begära ekonomisk
kompensation från lokalföreningen om Förbundet gått
miste om bidrag, exempelvis statsbidrag, på grund av
att lokalföreningen ej tillhandahållit efterfrågade
handlingar till Förbundskansliet i tid.

§ 4.6

Avslutande bestämmelser och övergångsbestämmelser
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§ 4.6.1

Tvist
Tvist angående tolkningen av denna stadga eller av
riksstämmobeslut hänskjuts till Förbundsstyrelsen som
har tolkningsföreträde fram till nästkommande
Riksstämma.

§ 4.6.2

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

§ 4.6.3

Upplösning av Förbundet
För upplösning av Förbundet krävs 2/3 majoritet vid två
på varandra följande Riksstämmor, varav minst en
ordinarie, som hålls med minst tolv månaders
mellanrum.
Vid en upplösning av Förbundet ska Förbundets
tillgångar tillfalla ändamål som syftar till att förbättra
livsvillkoren för personer med diabetes samt
närstående och att bevaka deras intressen i syfte att
minimera konsekvenserna av sjukdomen. Riksstämman
beslutar om hur detta ska ske.

§ 4.6.4

Regler om ikraftträdande
Denna staga börjar gälla den 1 juni 2021.
§ 4.6.4.1

Riksstämman 2018
Medlem som per den 31 oktober 2018
innehade dåvarande medlemskategorin
”familjemedlem” och 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 ha fortsatt tillgång till
denna medlemsförmån fr.o.m. den 1 januari
2022 behöver medlemmen byta till
Huvudmedlemskap.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 6:
Verksamhets- och ekonomisk inriktning
för Diabetesförbundet 2021-2024
Bakgrund
Diabetesförbundet har den senaste mandatperioden tagit krafttag kring den
ekonomiska situationen i det centrala förbundet. Det ekonomiska resultatet har
vänts från ett minusresultat på ca 11 miljoner år 2018, till en budget i balans
med ett positivt överskott 2020.
Samtidigt är det viktigt att inse att arbetet med en hållbar utveckling för såväl
ekonomin som verksamheten i Diabetesförbundet måste fortgå. Kostnaderna
måste fortsatt hållas på en kontrollerad nivå och intäkterna måste öka.
Genom hårda ekonomiska åtstramningar i kombination med minskade
kostnader för resor, kost och logi på grund av pandemin, har kostnaderna för
det centrala förbundet över en tvåårsperiod minskat med nästan 40%. Parallellt
har ett genomgripande strategiskt arbete (Utvecklingsuppdrag 2019-2021)
genomförts på kansliet på beställning av både förbundsstyrelsen och
Diabetesfondens styrelse, med stöd av affärsutvecklings- och revisionsföretaget
PWC. Strategiarbetet har kommunicerats till Diabetesförbundets lokalföreningar
genom en sammanfattande film samt genom en serie webbinarier under hösten
2020. I webbinarierna fanns möjlighet att ställa frågor till kansliets utredare och
representanter från båda styrelserna.
Slutsatser ur strategiarbetet 2019-2021 - för en hållbar verksamhet och
ekonomi:
1. Diabetesförbundet behöver öka och diversifiera intäkterna.
2. Insamling till Diabetesförbundet behöves för att optimera och samla
intäktsflödet och kunna dela ut till både verksamhet för personer som
lever med diabetes och till forskning genom vår stiftelsefond Diabetesfonden.
3. En plan behöver arbetas fram för återuppbyggnad av en långsiktigt
hållbar verksamhet med stöd av ändamålsmedel från Diabetesfonden.
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Konsekvenser av den ansträngda ekonomin – från stålbad till
framtidstro
Det ekonomiska stålbadet från det tuffa underskottsåret 2018 har haft ett högt
pris. Nödvändig bemanning på förbundskansliet som avyttrades under 2019 har
medfört en ökad belastning på kvarvarande medarbetare. Besparingar har
gjorts inom alla områden, vilket lett till begränsningar i Diabetesförbundets
förmåga att på det nationella planet hantera de förväntningar som ställs på
Diabetesförbundet både internt och externt.
Förbundsstyrelsen har tvingats ställa om till operativt arbete då det operativa
tjänstemannauppgifterna för påverkansarbetet istället lagts på
förbundsstyrelsen, som i sin tur fördelat arbetsuppgifterna mellan ordförande
och vice ordförande. Detta gäller framförallt resurser för påverkansarbete på
nationell nivå.
I ljuset av pandemin har även de ekonomiska förutsättningarna ökat på behovet
av att arbeta i stort sett uteslutande digitalt under 2020 och början av 2021,
något som dramatiskt påverkat Diabetesförbundets ekonomi i en positiv
riktning.
Genom ett särskilt projekt ”Projekt ökad Diabeteskunskap 2.0” har
Diabetesfondens styrelse – som ett resultat av utvecklingsuppdraget 2019-2021
och i enlighet med ändamålet att sprida kunskap om diabetes, beslutat att
stötta Diabetesförbundets förmåga att återupprätta kunskapsspridnings- och
påverkansarbetet under åren 2021-2023.
Från år 2024 är det avgörande att Diabetesförbundet har upprättat nya
intäktskällor och ökat sina totala intäkter för att Diabetesförbundet inte
återigen ska hamna i ett ekonomiskt utsatt läge. För detta krävs investering i
uppbyggnaden av förbundets insamlingsverksamhet och satsning på
samarbeten kring utförande av verksamhet.

Nuläge
De senaste årens stålbad har satt fingret på behovet av en långsiktig plan för en
hållbar verksamhet och ekonomi i Diabetesförbundet. Här är några av behoven
som framkommit i analysen:

Förflyttning från att vara ”representant för diabetes” till att vara
”representant för Diabetesförbundet”
Många olika diabetesaktörer ställer krav på Diabetesförbundet som viktig och
tydlig aktör – och på de förtroendevalda som representanter
Diabetesförbundet.
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Diabetes är inte längre ”bara en sjukdom”, utan också en marknad med många
olika aktörer. Aktörer som kan vara enskilda diabetesengagerade personer med
många följare i sociala medier, företag som tjänar pengar på diabetesrelaterade
produkter, medicin-och hjälpmedelsindustri.
Som Diabetesförbund kompletterar och konkurrerar vi med alla aktörer, både i
medialt utrymme och för att få intäkter genom medlemskap och gåvor till att
arbeta med det som Diabetesförbundets medlemmar anser är viktigt. Idag är
det inte självklart att bli medlem i ett förbund eller en förening, det gäller
Diabetesförbundet och många andra liknande organisationer.
Det som gör Diabetesförbundet unikt är vår stora bredd i diabetesfrågorna och
vår närvaro i stort sett i hela Sverige, på alla nivåer – nationell, regional och
lokal nivå. Det ska vi värna! Det är därför särskilt viktigt att förtroendevalda i
Diabetesförbundet respekterar och verkar på Diabetesförbundets uppdrag och
utifrån förbundets stadgemässiga värdegrund.
I begreppet ”förtroende” och ”vald”, ligger just att vara medveten om att man
som förtroendevald har alla våra medlemmars förtroende och är vald att
representera de värden och förväntningar som medlemmarna har. Ju starkare
detta upplevs av omvärlden, desto starkare upplevs Diabetesförbundet som
aktör.
För att tydliggöra förväntningarna på dem som uppbär en förtroendevald
position i Diabetesförbundet föreslås att införa en Representantförsäkran.
Försäkran undertecknas av förtroendevalda i förbundsstyrelsen med tillhörande
råd och gäller för den period som personen uppbär rollen.

Balans mellan ideellt och professionellt
En långsiktigt hållbar verksamhet byggs utifrån en balans mellan det ideella och
det professionella. För att skapa en stabilitet i Diabetesförbundet behöver en
hållbar professionell tjänstemannastruktur finnas på Diabetesförbundets kansli
som operativt leder och genomför riksstämmans och förbundsstyrelsens
beslutade verksamhet under mandatperioden. På så sätt upprätthålls viktig
struktur och kompetens som gör att det ideella engagemanget tas tillvara och
kan användas på rätt sätt.
Omvänt skapar resursbrist i tjänstemannaorganisationen en försvagad ideell
organisation, med påtagligt högre omsättning av resurser, mer sårbarhet och en
högre administration av arvoden för operativt arbete som utförs av
förtroendevalda.
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Behov
Diabetesförbundet behöver bygga upp en effektiv
insamlingsorganisation
Insamling från allmänhet och organisationer behöver bedrivas för att öka
intäkterna och finansiera såväl Diabetesförbundet som Diabetesfondens
ändamålsverksamheter. Diabetesförbundet behöver långsiktigt överta rollen
som insamlingsverksamhet från Diabetesfonden, upprätta 90-konto samt bli
medlem i Giva Sverige.
Diabetesförbundet behöver, som en del i att öka insamlingsintäkterna, i högre
grad än som varit utan insamlingsverksamhet etablera samarbeten med större
organisationer, i tillägg till insamling från allmänheten.

Hela livets Diabetesförbund – från barn till äldre
Diabetesförbundet har en unik ställning som det största och bredaste
medlemsorganisationen på diabetesområdet i Sverige. Våra medlemmar är
generellt sett både nöjda och trogna, och många har varit medlemmar en stor
del av sitt liv. Därför behöver vi underlätta inträde i medlemskap så tidigt i
debuten som möjligt, både genom ett attraktivt medlemserbjudande oavsett
vilken fas i livet och vilken typ av diabetes man har. I syfte att stimulera
återväxten av våra yngre medlemmar har en satsning på framtagande av en
barnförsäkring gjorts under den senaste mandatperioden. För att ytterligare
underlätta inträdet för de yngsta medlemmarna upp till 17 föreslås en sänkning
av medlemsavgiften för barnmedlemmar från 100 kr till 50 kr per år. Med denna
fördelning justeras även fördelningen mellan den centrala och den lokala delen
av medlemsintäkten från 80 kr centralt respektive 20 kronor lokalt till 30 kr
centralt och 20 kr lokalt. Förhoppningen är att medlemsintäkten på totalt
19 600 kr baserat på dagens 392 barnmedlemmar kan justeras genom att vi
med satsningen kan rekrytera fler barnmedlemmar.
Fördelningen kommande mandatperiod enligt Förbundsstyrelsens förslag nr 3:
30 kr centralt och 20 kr lokalt.

Ökad digitalisering och ett kostnadseffektivt förhållningssätt till
fysiska möten och sammankomster
Pandemin har tydliggjort att det i väsentligt högre grad än vad vi tidigare erfarit
går att bedriva både interna möten och externa sammankomster digitalt. Även
om det sociala inslaget av att mötas fysiskt är viktigt för “vi-känslan” är det av
central betydelse att Diabetesförbundet tar vara på möjligheten att digitalt
mötas både mer frekvent och kostnadsmässigt hållbart.
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Att genomföra riksstämmor fysiskt med den kostnad och i den omfattning det
tidigare medfört för Diabetesförbundet kommer inte att låta sig göras av
ekonomiska skäl. Därför är det viktigt såväl att se över genomförandesätt som
antal ombud på Riksstämman samt hur kostnader för genomförande ska
fördelas under kommande mandatperiod.

Diabetesförbundet behöver tydliggöra rollen som
kunskapscentrum
Diabetesförbundet behöver, för att tydliggöra rollen som kunskapscentrum (enl.
stadgarna) göra en särskild satsning för att etablera oss som en nationell
utbildningsaktör. Med en ökad digitalisering, som eskalerat tydligt under
pandemin under 2020, har möjlighet skapats att leverera digitala utbildningar
och föreläsningar.
Diabetesförbundet har märkt högt intresse för de föreläsningar i baskunskap om
typ 2 samt hur man tar hand om sina fötter som prövats med positivt utfall. En
uppbyggnad av Diabetesförbundet som ändamålsnära utbildningsleverantör ska
också göras i syfte att öka antalet medlemmar och antalet gåvor till
Diabetesförbundet.
Diabetesförbundet behöver också i syfte att kostnadstäcka satsningar för ökad
kunskapsspridning, samarbeta med andra diabetesnära aktörer. Samarbeten ska
ske i enlighet med gällande regelverk, t ex Läkemedelsindustrins etiska råd (LER)
och riktlinjer för samverkan med diabetesnära aktörer, t ex inom
hjälpmedelsindustrin.

Aktivitetsfond för lokalföreningarnas medlemsaktiviteter
Vid Riksstämman 2018 ändrades medlemskategorierna till huvudmedlem,
supportmedlem och barnmedlem. I samband med detta omfördelades även
delar av medlemsavgifterna vilket medfört att lokalföreningarna fått en högre
intäktsnivå under mandatperioden. En genomlysning visar att intäkterna till
lokalföreningarna ökat i alla föreningar under mandatperioden. Detta trots att
antalet medlemmar minskat varje år under samma period.
Tyvärr är också en analys att många föreningar, redan innan pandemin satte
begränsningar för genomförande av aktiviteter med fysisk närvaro, inte
genomförde aktiviteter i den omfattning som höjningen av intäkter motsvarar.
Samtidigt finns det många föreningar som genomför aktiviteter och som i tillägg
till egen finansiering söker externa finansieringskällor för att möjliggöra t ex
barnlägerverksamhet.
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I syfte att stimulera och möjliggöra en ökad omfattning av medlemsaktiviteter i
Diabetesförbundets föreningar föreslås därför att Diabetesförbundet inrättar en
nationell aktivitetsfond, där föreningarna kan ansöka om finansiering för
medlemsaktiviteter. För att få finansiering till aktivitetsfonden bör delar av de
intäkter som idag avsätts från Humanfonden direkt till föreningarna, istället
avsättas till den nationella aktivitetsfonden. Aktivitetsfonden, med regler för
ansökningsförfarande bör inrättas från år 2022. Aktivitetsfonden bör finansieras
med 50% av intäkterna från Humanfonden som idag tillfaller föreningarna, ca
250 000 kr/år.

Diabetesförbundets nationella uppdrag samt föreningarnas
uppdrag på regional och lokal nivå
Förväntningarna på Diabetesförbundet som påverkansaktör från medlemmar,
omvärld och samarbetspartners är hög både på nationell och regional nivå. För
att vi bättre ska matcha upp till förväntningarna krävs ett förtydligande av
uppdragen på de olika nivåerna i organisationen, i syfte att utföra bästa möjliga
verksamhet för medlemmarna och för att finansieringen av verksamheten ska
kunna fördelas rättvist.
Det är viktigt att Diabetesförbundets organisation matchar omvärldens
maktstruktur, där t ex landsting edan 2019 bytt namn till region. I linje med
detta behöver Diabetesförbundet också se över sin namn- och begreppsstruktur
för att öka mandatet i vårt påverkansarbete.
Det är viktigt att vi fördelar resurserna på rätt sätt, och bemöter de nationella
aktörerna nationellt, liksom de regionala och lokala aktörerna på våra
respektive föreningsnivåer. Det kräver en tydligare gemensam struktur, där vi i
högre grad planerar och genomför verksamhet tillsammans.
För att detta ska fungera behöver läns- (region)föreningarna ett förtydligat
uppdrag att samplanera påverkansverksamheten med såväl det nationella
förbundet som med de lokalföreningar som ingår i respektive region. En
tydligare finansiering av det regionala påverkansuppdraget behöver inrättas
genom fördelning av Humanfondspengarna, där uppdraget finansieras med 50%
av intäkterna från Humanfonden som idag tillfaller föreningarna. En struktur för
samplanering med förbundet nationellt ska arbetas fram under mandatperioden
2021-2024.

Humanfonden
Förslagen avseende finansiering av aktivitetsfond för lokalföreningarna
respektive finansiering av det regionala påverkansuppdraget innebär att de
totala intäkterna från Humanfonden fördelas enligt följande:
25% går till en aktivitetsfond för lokalföreningarna
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25% går till läns- (region)föreningarnas påverkansuppdrag
50% går till förbundets nationella verksamhet (oförändrat mot idag)
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Förslag till beslut
För att uppnå en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi i
Diabetesförbundet yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar:
-

Att Diabetesförbundet arbetar för en långsiktigt hållbar verksamhet och
ekonomi för mandatperioden 2021-2024 i linje med det som beskrivs i
Verksamhets- och ekonomisk inriktning för Diabetesförbundet 20212024.

-

Att Diabetesförbundet ska bedriva insamling till ändamålsverksamhet.

-

Att digitala sammankomster ska övervägas i högre utsträckning för att
effektivisera demokratisk dialog och beslutsfattande samt hålla nere
kostnader.

-

Att Diabetesförbundet genom samarbeten med externa partners ska öka
förmågan att utföra ändamålsverksamhet inom t ex utbildning.

-

Att intäkterna från Humanfonden ska fördelas på följande sätt:
1. 25% av intäkterna ska gå till en nationell aktivitetsfond som
lokalföreningarna kan ansöka om medel från för att utföra
medlemsaktiviteter.
2. 25% av intäkterna betalas ut till läns- (region)föreningarna i syfte att
användas till påverkansverksamhet i samverkan med förbundet
nationellt.
3. 50% av intäkterna går till förbundets nationella verksamhet.

-

Att en Representantförsäkran införs för att tydliggöra förväntningarna på
dem som uppbär en förtroendevald position i Diabetesförbundet.
Representantförsäkran undertecknas av förtroendevalda i
förbundsstyrelsen med tillhörande råd och gäller för den period som
personen uppbär rollen.
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För ett friskt liv med och en framtid utan 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
till en självklar röst 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 Diabetesförbundets gemensamma ambition med fokus på åren 20212024. Idéprogrammet omfattar de gemensamma påverkansfrågor som vi
tillsammans arbetar med och lägger extra vikt vid de kommande åren.
Idéprogrammet ska vara grunden för levande diskussion bland alla oss som är
engagerade i diabetesfrågor och särskilt av oss som är engagerade i vårt
förbund!

Våra påverkansstrategiska utgångspunkter
•
•
•

Vi gör det lättare att leva med diabetes genom att öka kunskapen om
diabetes i samhället och till möjliga vägar för ett bra liv med diabetes.
Vi är en stark opinionsbildare vad gäller diabetes och får genomslag i
frågor som rör personer med diabetes, deras livskvalitet och villkor i
samhället.
Vi arbetar långsiktigt med vårt påverkansarbete, utifrån faktabaserad
diabeteskunskap och våra medlemmars förtroende.

För att nå målen med vårt påverkansarbete arbetar vi
•
•
•

genom vår medlemsorganisation - nationellt, regionalt och lokalt
gentemot beslutsfattare och makthavare på respektive nivå.
med gemensam planering, genomförande och uppföljning av våra
påverkansinsatser så att vi kan berätta för våra medlemmar och
omvärlden vad vi gör och åstadkommer.
med samarbetspartners där vi ser att vår gemensamma kraft och
kapacitet blir större än om vi arbetare enskilt.

Våra viktigaste intressepolitiska frågor
Diabetes är en folksjukdom som drabbar många och som påverkar hela vårt
samhälle. Som kunskapsspridande medlemsorganisation ska Diabetesförbundet
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bidra till att höja kunskapsnivån om hur det är att leva med diabetes, så att
makthavare och beslutsfattare ökar sin kunskap om sjukdomen och förstår hur
den påverkar livet för den enskilde och samhället i stort. Genom ökad kunskap
kan vi såväl motverka fördomar och diskriminering som skapa förutsättningar
att nå större framgång i vårt intressepolitiska arbete.
Inför åren 2021-2024 har vi definierat tre områden som är särskilt viktiga i
Diabetesförbundets intressepolitiska arbete:

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

82

Förbundsstyrelsens förslag nr 7:
Idéprogram

•
•
•

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.
att behandling ska ske ur ett helhetsperspektiv, med hänsyn såväl till
individens fysiska som psykiska hälsa.

3. Jämlik omvårdnad av personer med diabetes
Personer med diabetes blir idag, något Diabetesförbundet är mycket
tacksamma för, äldre än någon gång tidigare i historien. Det ställer
emellertid allt högre krav på en god omvårdnad av personer med diabetes,
särskilt inom äldreomsorgen.
Diabetesförbundet arbetar särskilt för:
• att motverka ojämlik bedömning av biståndsbehov för personer med
diabetes i kommunerna.
• 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 och skillnader i vård och
omsorg mellan personer som har typ 1 och typ 2.

4. 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 särskilt 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 samt synkraven för körkortsinnehav baseras på
aktuell och relevant forskning, samt utveckling av metoder för att
människor med diabetes ska få en individuell och rättvis bedömning av
sin körförmåga.
• att människor med diabetes ska ha samma rätt till försäkringsskydd som
friska personer har, eller har möjlighet till.
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Samarbeten med andra aktörer för att Diabetesförbundet
ska göra ännu mer skillnad!
Diabetesförbundet samarbetar med andra aktörer i en mängd olika frågor och
på olika nivåer i organisationen där vi ensamma inte har möjlighet att göra den
skillnad som vi önskar. Vi är noggranna med att våra samarbeten stärker vår
möjlighet att sprida kunskap om diabetes till allmänheten och ökar
engagemanget för diabetesfrågorna, samtidigt som vi värnar om vår integritet
och medlemmarnas bästa.

Under 2021-2024 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.
Nationell arbetsgrupp för diabetes (NAG-D)
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.
Nationella Diabetesregistret och Swediabkids
Diabetesförbundet ingår i styrgruppen för flera kvalitetsregister inom
diabetesområdet, 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.
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 särskilt
viktigt för Svenska Diabetesförbundet och dess verksamhet.
Funktionsrätt Sverige
I samverkan med andra nationella handikappförbund arbetar
Diabetesförbundet för att lyfta gemensamma frågeställningar samt deltar i
remissarbete, nätverk, forum och projekt.
Referensgrupper
Diabetesförbundet bjuds ofta in till olika referensgrupper för att framföra
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patientperspektivet. Exempel på dessa är Läkemedelsverket, Tand- och
Läkemedelsförmånsverket samt Transportstyrelsen.

Stöd till forskning genom Diabetesfonden
Sist men inte minst, vårt stöd till forskning kring diabetes. Diabetesforskningen
är avgörande för hur förutsättningarna att leva med diabetes ser ut i framtiden.
Genom Svenska Diabetesförbundets forskningsfond – Diabetesfonden vill vi
vara med och påverka förutsättningarna i rätt riktning. Vi tror att visionen om
en framtid utan sjukdomen är möjlig, men mycket arbete återstår. Därför är
Diabetesfondens finansiella stöd, såväl som Diabetesförbundets kontakt med
forskare viktiga för att stödja svensk diabetesforskning och ge framtidshopp till
våra medlemmar.
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Samverkansområden
Förbundet är idag indelat i fem regioner; Södra, Västra, Östra, Mellansvenska,
och Norra. Förbundsstyrelsen förslår i förslag nr 5 om Stadga för Svenska
Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar att nuvarande regioner skall
benämnas Samverkansområden.
Förbundsstyrelsen föreslår att samverkansområdena likt regionerna skall vara
fem till antalet.
Nuvarande region
Södra regionen
Västra regionen
Östra regionen
Mellansvenska regionen
Norra regionen

Blir samverkansområde
Södra samverkansområdet
Västra samverkansområdet
Östra samverkansområdet
Mellansvenska samverkansområdet
Norra samverkansområdet

Förbundsstyrelsen föreslår att samverkansområdena skall utgöras av samma
föreningar som nuvarande motsvarande regioner. Vilket samverkansområde en
ansluten förening ingår i baseras på föreningens säte.

Samverkansområde
Södra samverkansområdet

Västra samverkansområdet

Östra samverkansområdet

Samverkansområdet utgörs av anslutna
föreningar som har sitt säte i dessa län
Blekinge län
Hallands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Skåne län
Värmlands läns
Västra Götalands län
Örebro län
Gotlands län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län
Östergötlands län
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Mellansvenska samverkansområdet

Norra samverkansområdet

Dalarnas län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Norrbottens län
Västerbottens län

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att

fastställa föreslagna samverkansområden,

att

fastställa att samverkansområdena skall utgöras av föreslagna föreningar,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 9:
Riktlinjer för resor
Vid riksstämman 2012 antogs Riktlinjer för resor inom Svenska
Diabetesförbundet, dessa riktlinjer reviderades senast vid riksstämman 2015.
Riktlinjerna är i behov av uppdatering avseende benämning på tjänstemän,
tidpunkt för när reseräkning skall inkomma för att överensstämma med
Skatteverkets gällande regler, samt förtydligande avseende godkännande av
resor.

Förbundsstyrelsens förslag:

Riktlinjer för resor inom Svenska
Diabetesförbundet
Tillämpningsområde
Dessa riktlinjer gäller för sådana resor som görs inom Svenska
Diabetesförbundets verksamhet på den nationella nivån och som förbundet
betalar för. Riktlinjerna gäller såväl förtroendevalda som anställd personal och
föreningsrepresentanter. För anställda kan dock andra belopp än de som anges
nedan gälla enligt kollektivavtal. Rätt till traktamente från förbundet har endast
förtroendevalda och anställda på den nationella nivån.

Syfte
Dessa riktlinjer syftar till att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt och
säkert resande samt att medverka till en låg miljöbelastning.

Planering
Resor ska planeras, samordnas och genomföras med en helhetssyn på kostnad,
säkerhet och miljö samt med hänsyn till verksamhetens krav och den resandes
personliga situation. Var och en har ett ansvar för att resan planeras så att den
följer dessa riktlinjer.
Resor ska godkännas i förväg i enlighet med gällande styrdokument.
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Riktlinjer för resor

Kostnadsberäkning och resebeställning
Vid jämförande kostnadsberäkning ska hänsyn tas till samtliga förekommande
faktorer som resekostnad, logi, traktamente, restid och tid för uppdraget. Det
färdsätt ska väljas som ger den lägsta sammanlagda kostnaden och dessutom
tar vederbörlig hänsyn till miljöpåverkan, verksamhetens krav och till den
resandes personliga situation. Vid beställning ska i första hand de avtal som
förbundet tecknat för resor och övernattning användas.

Restid
Resandet bör om möjligt ske i direkt anslutning till de tider som gäller för
sammanträden, konferenser, kurser etc. som resan är föranledd av. Om
särskilda skäl föreligger eller om avresetidpunkter eller hemkomsttidpunkter får
anses orimliga, d.v.s. innan kl. 06:00 på morgonen och efter kl. 21:00 på kvällen,
kan övernattning på förrättningsorten före eller efter godkännas.
Om den resande av privata skäl tidigarelägger sin avresetidpunkt till
förrättningsorten ska traktamente och annan ersättning beräknas från den
tidpunkt som skulle ha gällt om resan påbörjas på normalt sätt. Motsvarande
gäller då den resande av privata skäl stannar kvar på förrättningsorten efter
förrättningen. Vidare gäller att resan inte får bli dyrare som en följd av den
resandes val.

Färdmedel
Tåg
Allmänna kommunikationer, i första hand resa med tåg, är det färdsätt som i
regel är det bästa alternativet med avseende på förhållandet
effektivitet/säkerhet och miljö. Tågresa företas i andra klass. Tågresa får företas
i första klass om annat inte är tillgängligt eller om sådan resa är billigare.

Flyg
Flyg får användas för inrikes resa när restiden för motsvarande resa med tåg
överstiger fyra timmar enkel resa. Därutöver kan flyg användas om detta
färdsätt medför inbesparad övernattning på förrättningsorten eller är lämpligt
av verksamhetsmässiga skäl. När det är möjligt ska i första hand icke
ombokningsbara biljetter användas. Utrikes flygresa företas i första hand med
biljett i ekonomiklass eller motsvarande.
Vid flyg till/från Arlanda och Bromma ska i första hand allmänna
kommunikationer/flygbuss användas för anslutningstransport. Arlanda Express
får användas om det är nödvändigt med hänsyn till tiden. Beträffande taxi se
nedan.
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Riktlinjer för resor

Egen bil
Resa får företag med egen bil. Ersättning per mil utgår med det belopp som
riksstämman beslutat. För sådan resa tillkommer också ersättning för erlagda
parkeringsavgifter, trängselskatt, broavgifter o. dyl. mot kvitto.

Hyrbil
Hyrbil kan väljas om totalkostnaden blir lägre jämfört med andra alternativ,
exempelvis genom uppnådd och utnyttjad tidsvinst, om säkerheten inte
äventyras, om flera personer reser tillsammans eller om skrymmande/tung
utrustning ska medföras. Hyrbil ska beställas med självriskreducering. Den som
ska utnyttja bilen ansvarar för beställningen av hyrbilen.

Taxi
Taxi kan användas om annat färdsätt inte är lämpligt. Utlägg för taxi ersätts med
belopp enligt kvitto. Eventuell dricks som resenären lämnar till chauffören
ersätts inte.

Reseräkning
För utbetalning av ersättning ska resenären senast den 7 i månaden efter resans
avslut skicka in en reseräkning på fastställt formulär till förbundskansliet. Till
reseräkningen ska vara fogat originalkvitton för utlägg.

Kundtrohetsprogram
Bonuspoäng som en resande får genom kundtrohetsprogram inom t.ex. flygeller tågbolag, hotell osv. får inte användas för privat bruk, om förbundet betalt
för resan eller övernattningen. Detta eftersom ett sådant användande utgör en
skattepliktig förmån och förbundet i sådant fall är skyldigt att betala
arbetsgivaravgifter.

Avsteg
Beslut om avsteg från dessa riktlinjer fattas av förbundsordföranden eller
högsta tjänsteman vid förbundskansliet.

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att
fastställa föreslagna Riktlinjer för resor inom Svenska Diabetesförbundet,
att
förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag till
arbetsordning för Riksstämman
Ordföranden
De av Riksstämman valda stämmoordförandena (presidiet) leder
förhandlingarna i plenum.

Talarordning, förslag m.m.
1. Muntliga inlägg i plenum görs via Microsoft Teams.
2. Ordet begärs skriftligen hos presidiet via mötessystemet.
Förbundsstyrelsen får omedelbart begära ordet utan skriftlig anmälan.
3. Förslag/yrkanden ska skriftligen lämnas till presidiet via mötessystemet.
- Endast ett förslag får finnas på varje förslagsformulär som
skickas in.
- 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. Röstning sker via mötessystemet.
2. Vid val ska sluten omröstning ske om någon av de röstberättigade så
begär. För att godkännas måste valsedel uppta samma antal namn som
de uppdrag som ska tillsättas.

Protokoll
Från förhandlingarna upprättas beslutsprotokoll.
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Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar:
att

anta förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag till
föredragningslista för Riksstämman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Riksstämman öppnas
Anmälan av ombud från föreningarna
Justering av röstlängden
Riksstämmans behöriga utlysande
Förbundsstyrelsens förslag nr 1: Yttrande- och förslagsrätt vid Riksstämman
Fastställande av arbetsordning för Riksstämman
Fastställande av föredragningslista för Riksstämman
Val av ordförandena för Riksstämman
Val av sekreterare för Riksstämman
Val av beredningsutskott för Riksstämman
Val av rösträknare
Val av protokolljusterare att jämte ordförandena justera protokollet samt
Förbundsstyrelsens förslag om justeringsdatum
Åtgärdade motioner från Riksstämman 2018
Genomgång av Svenska Diabetesförbundets verksamhetsberättelser och
årsredovisningar för 2018, 2019 och 2020 med revisorernas berättelse
Beslut om godkännande av verksamhetsberättelser och årsredovisningar
för 2018, 2019 och 2020
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåren 2018-2020
Anmälan om Diabetesfonden 2015-2017
Anmälan om övriga stiftelser, ekonomisk redovisning 2018-2020
Förbundsstyrelsens förslag nr 6: Verksamhets- och ekonomisk inriktning för
Diabetesförbundet 2021-2024
Förbundsstyrelsens förslag nr 5: Stadga för Svenska Diabetesförbundet och
dess anslutna föreningar, samt:
- Motion nr 4: Motion om ändring av förbundets stadga § 9 Riksstämma.
d) Extra riksstämma
- Motion nr 5: Motion om ändring av förbundets stadga § 20 Underlag till
förbundet
- Motion nr 6: Motion om ändring av förbundets stadga § 5
Medlemsavgift.
- Motion nr 7: Motion om ändring av förbundets stadga § 8 Förbundets
organisation.
- Motion nr 8: Motion om ändring av förbundets stadga § 6
Medlemsregister
- Motion nr 9: Motion om ändring av förbundets stadga § 10
Förbundsstyrelsen
- Motion nr 10: Motion om ändring av förbundets stadga § 11
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21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Förbundskonferens
- Motion nr 11: Motion om ändring av förbundets stadga § 12 Räkenskap
och revision
- Motion nr 12: Motion om ändring av förbundets stadga § 9 Riksstämma
g) Valberedningen
Förbundsstyrelsens förslag nr 8: Samverkansområden
Förbundsstyrelsens förslag nr 4: Funktionsbeskrivning för förtroendevalda
Förbundsstyrelsens förslag nr 7: Idéprogram
Förbundsstyrelsens förslag nr 9: Riktlinjer för resor inom Svenska
Diabetesförbundet
Beslut om arvoden och övriga ersättningar
a. Förbundsordförande
b. Ledamöter i presidiet (ej förbundsordförande)
c. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (ej i presidiet)
d. Förtroendevalda revisorer samt ersättare
e. Sammanträdesarvoden
f. Traktamenten och övriga ersättningar
Förbundsstyrelsens förslag nr 2: Arvode till valberedningen
Val av
a. Förbundsordförande
b. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
c. Två förtroendevalda revisorer och en ersättare
d. Auktoriserad revisionsfirma för stämmoperioden 2021-2024
e. Valberedning
Förbundsstyrelsens förslag nr 3: Medlemsavgift i Svenska
Diabetesförbundet
Motion nr 1: Motion om riktad information till åldrande diabetiker samt
subventionerat korttidsinternat
Motion nr 2: Ett starkare förbund på alla plan
Motion nr 3: Motion angående höga leveranskostnader i Webbutiken
Motion nr 13: Motion angående marknadsföring av Svenska
Diabetesförbundet
Motion nr 15: Profilboende för äldre
Riksstämman avslutas
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Motion 1

Motion om riktad information till
åldrande diabetiker samt
subventionerat korttidsinternat
•
•
•

Sverige har en större åldrande befolkning än någonsin tidigare.
Runt 50-60 års åldern sker mycket i våra kroppar när kroppen försöker
anpassa sig för ”livet efter 60-års åldern”.
Överallt möts blivande åldringar av information och råd om hur man ska
anpassa sig för det nya livet.

Att idag försöka sobra i mediebruset om hur vi ska leva och samtidigt hitta en
balans i livet kan säkert kännas som en övermäktig uppgift.
Situationen blir svårare om man är diabetiker där man dessutom måste hitta en
ny balans mellan kost, motion och insulin. Detta är troligtvis ännu svårare för
alla de kvinnor som dessutom genomgår ett besvärligt klimakterie.
Jag föreslår att Sv. Diabetesförbundet uppmärksammar detta ännu mer och
gärna med riktad information till åldrande diabetiker i allmänhet och till
åldrande kvinnliga diabetiker i synnerhet.
Vidare föreslår jag att alla diabetiker erbjuds ett subventionerat ”korttids”
internat (två dygn på en kursgård tex) där man under ordnade former med
bland annat läkare, dietister och diabetessjuksköterskor kan få riktad info och
praktisk hjälp med denna viktiga och svåra omställning.
Förslag till innehåll:
•
•
•
•
•
•
•

Balans i insulinet
Motion
Kost
Nyheter pumpar mm
Förståelse för/ om anhöriga
Livskvalitet
”Tiden kvar”

Med förhoppning att Sv. Diabetesförbundet lyfter denna fråga och genomför
min motion.
Elisabeth Rihm
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1
All information som tas fram och publiceras av Diabetesförbundet riktar sig till
alla med diabetes, oberoende av typ samt närstående. Detta inkluderar även
information och ämnen som berör äldre. Tidningen Allt om Diabetes arbetar
ständigt med att hitta intressanta ämnen som berör alla diabetestyper, åldrar
och kön. Till exempel hade tidningen Allt om Diabetes nr 3/20 temanummer om
diabetes och klimakteriet.
Diabetesförbundet satsar även på att arbeta fram en webbaserad utbildning
som i första skedet riktar in sig på personer med typ 2-diabetes. Med
förhoppning om att även lansera liknande utbildningssatsningar för övriga typer
av diabetes.
Det är SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som ansvarar för
utbildningsinsatser för personer med diabetes, enskilt eller i grupp, det står klart
och tydligt i de nationella riktlinjerna för diabetes.
I Nationella Riktlinjer står bland annat följande under Patientutbildning (s. 3233):
•

Patientutbildning i egenvård har en central roll i vården av personer med
diabetes. Personer med diabetes fattar dagligen många viktiga beslut om
hanteringen av sin sjukdom. Målet med patientutbildningar är därför att
öka patienters förutsättningar för en välfungerande egenvård, med god
kontroll av riskfaktorer för ohälsa och en bibehållen god livskvalitet.

•

Hälso- och sjukvården bör erbjuda gruppbaserad patientutbildning som
leds av personer med såväl ämneskompetens som pedagogisk
kompetens för att nå bästa tänkbara behandlingsresultat. Det är också
viktigt att anpassa egenvården och ta hänsyn till eventuella skillnader i
synen på hälsa och sjukdom. Därför bör hälso- och sjukvården även
erbjuda kulturellt anpassad utbildning i grupp.

•

Patientutbildningen behöver utvecklas med hänsyn till modeller som
passar dagens patientgrupper.

Mot bakgrund av ovan yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar:
att anse motionen besvarad.
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Ett starkare förbund på alla plan.
Det är viktigt att förbundet utvecklas på alla nivåer vilket innebär att det är hög
tid att se över organisationen.
Detta bl.a. för att uppnå förståelse och kommunikation inom förbundets olika
nivåer, förbund, läns och lokal.
Det för arbetet mer effektivt och lättare att uppnå de gemensamma målen.
Målen ska vara klara och tydliga för alla förtroendevalda och medlemmar.
Det bör ställas krav på länsföreningarna att informera och hålla ihop ”sina”
lokalföreningar.
Den nuvarande organisationen med länsföreningar börjar mer och mer spela ut
sin roll då länen alltmer övergår i regioner.
Med anledning at detta bör också en förändring ske av den nuvarande
regionindelningen.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Riksstämman beslutar
att se över den nuvarande organisationen med Länsföreningar
att starta D-20 möten med tydliga mål/arbetsformer.
att utveckla former/planer på hur läns och lokalföreningarna ska växa
tillsammans.

Lokalföreningarna Linköping, Norrköping, Mjölby, Motala samt Östergötlands
styrelser ställer sig bakom motionen.
Diabetesföreningen i Östergötland
Ordföranden Hans-Erik Svensson
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att Förbundets
mål är klara och tydliga för både för förtroendevalda och medlemmar. Det har
även vid dialogmöten under det senaste året framförts önskemål från
förtroendevalda i föreningarna att uppdragen för föreningarna skall förtydligas.
Under våren 2021 har uppdragen på olika nivåer inom Förbundet diskuterats på
dialogmöten och utifrån dialogerna har Förbundsstyrelsen tagit fram förslag
nummer 5 som innebär en stadgeändring där uppdragen förtydligas.
Förbundets tre organisatoriska nivåer är tänkta att spegla samhällets
beslutsinstanser; Förbundsstyrelsen jobbar mot Riksdag och Regering samt
nationella myndigheter, Länsföreningarna jobbar mot Regioner (tidigare
Landsting), och lokalföreningar jobbar mot Kommuner. Länsföreningarnas roll är
högst relevant då det är av stor vikt att vi jobbar mot regionerna. Efter att
Landstingen bytte namn till Regioner år 2019 finns det däremot ett behov av att
förtydliga benämningar i Förbundet stadga. Förbundsstyrelsen föreslår därför i
förslag nummer 5 att Länsföreningarna i stadgan skall benämnas som
Regionföreningar.
Förbundsstyrelsen beslutade år 2019 om ett utvecklingsuppdrag för perioden
2019-2021. Utvecklingsuppdraget har lett till ett gemensamt strategi- och
utvecklingsarbete tillsammans med Diabetesfonden och inom ramen för
uppdraget pågår även ett arbete med att ta fram en strategi för hur hela
Förbundet ska växa tillsammans, där ett förtydligande av uppdragen på
respektive nivå är en del.
Motionären önskar att Riksstämman beslutar om D20, som är ett forum inrättat
av Förbundsstyrelsen år 2016 för erfarenhetsutbyte mellan länsföreningar.
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om att verksamhetens behov
har förändrats och att det utöver erfarenhetsutbyte mellan länsföreningarna
finns behov av att använda forumet på fler sätt. Under år 2020 fattade
Förbundsstyrelsen beslut om att D20 skall kunna användas som referensgrupp
till förbundsstyrelsen samt förbundskansliet, och länsföreningarnas
representanter fick ett tydligt uppdrag att inhämta synpunkter från
förtroendevalda i sin styrelse och anslutna lokalföreningar. Förbundsstyrelsen
beslutar om ändringar av forumets syfte och arbetsformer baserat på
verksamhetens behov vid var tid.
Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar:
att förklara motionen för besvarad.
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Motion angående höga
leveranskostnader i Webbutiken
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.
Enligt förbundets stadga § 3 ska lokalföreningarna utföra följande
Förbundets, läns‐ och lokalföreningarnas uppgifter är på respektive nivå:
•
•
•
•

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.

De anslutna lokalföreningarnas uppgifter är vidare:
•
•

att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med
diabetes eller deras närstående.
att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska
Diabetesförbundet i gemensamma frågor.

De uppgifter vi i lokalföreningarna har åtagit oss som medlemmar i Svenska
Diabetesförbundet är inte utan kostnad. All verksamhet vi bedriver i min
förening tar varje år upp den största delen av vår budget. Vi vänder på var krona
för att de ska räcka till allt våra medlemmar vill ha, till detta visar vi också upp
vår förening när möjlighet ges för att inte tappa medlemmar. När vi nu har
beställt den viktigaste foldern i webbutiken som är gratis så blir det kostsamt
med nuvarande avgifter.
Kostnaden för leverans av beställningar i webbutiken är orimligt höga. Att
beställa 100 st medlemsvärvningsfoldrar väger ca: 760 g plus förpackning ca: 1
kg och kostar 178 kr varav 40 kr är expeditionsavgift. Postnords porto för brev 1
kg är 88 kr leverans 1 dag för privatpersoner motsvarande som paket kostar 63
kr leverans till ombud inom 3 dagar.
Med nuvarande kostnadsnivå är det en överdebitering på mellan 50 kr ‐ 75 kr.
Glöm då inte att företag som sänder mycket har rabatter.
Ytterligare en försändelse på knappa 10 kg kostar i frakt 471 kr via webbutiken.
När jag köper den själv kostar det 199 kr
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Med nuvarande kostnadsnivå är det en överdebitering på 272 kr
Förslag till beslut.
Att Förbundet ser till att vi får betala rätt fraktavgifter.

Motionen är antagen vid styrelsemöte 2020‐11‐23 av Södra Skånes
Diabetesförening.
Joachim Johansson
Ordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3
Höga leveranskostnader i Webbutiken
Diabetesförbundet står för följande kostnader för att kunna tillhandahålla en
webbutik med aktuellt material till föreningar, skola, vård och medlemmar:
o Framtagande av material, inköp av produkter eller
produktion/uppdatering av broschyrer och informationsblad
o Lagerhantering, lagerhållning
o Kostnader kring butiken i form av avgifter t.ex. rapportering av
försäljning och utbetalning av försålda varor, kostnad för
uppläggning av produkter i butiken
o Kansliadministration – dvs resurser på kansliet som hanterar,
följer upp och sköter kontakter med leverantörer samt
ekonomisk uppföljning och hantering av butiksförsäljning
Expeditionsavgift 40 kr avser fakturakostnad, valfritt då det finns andra gratis
betalningsmöjligheter.
Butiken sänder inte tillräckligt stora volymer för att omfattas av företagsrabatt
såsom de stora e-handelsportalerna.
Ca 50% av beställda varor är material som är kostnadsfritt för beställaren (dvs
Diabetesförbundet får ej intäkt på materialet). Resterande är rabatterade
produkter eller produkter/broschyrer som erbjuds till självkostnadspris.
Statistik från butiken 2020
Antal ordrar 2020*: 968 st (varav 522 gratisprodukter)
Antal beställda produkter 2020*14 543 st (varav 10 629 gratisprodukter)
*Bilagan Aftonbladet är inte med i statistiken då det var en specialprodukt 2020
Intäkter butiken: 81 536 kr, vilket motsvarar ca 5,5 kr/levererad produkt
(intäkter som ska täcka framtagande av produkt, lagerhantering, lagerplats,
kostnader kring webbutiken, kansliadministration)
Diabetesförbundet centralt går redan ekonomiskt minus på webbutiken och kan
därför inte subventionera även leveransavgifter. Förbundsstyrelsen anser att de
priser som avser leveranser i butiken är korrekta och i enlighet med PostNords
portotabeller, samt rimliga avgifter från leverantören för hantering, emballage
etc.
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Motion 3

Förbundsstyrelsen, vill precis som motionären, hålla nere alla priser. Kansliet
har ständigt uppdraget att bevaka priser, prisökningar och avtal för att hålla en
så låg prisbild som det är möjligt.
Informationen har förtydligats i butiken vad som ingår i
leveransavgift/fraktkostnad samt fakturaavgift/expeditionsavgift.
Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar:
att anse motion nr 3 besvarad
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Motion om ändring av förbundets
stadga § 9 Riksstämma. d) Extra
riksstämma.
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.

Inför Extra riksstämman 2020 är vi många som förundrats över de otydliga
stadgar gällande extra riksstämma. Vid denna extra riksstämma fick vi inte
behandla frågor gällande ekonomi och ansvarsfrihet för avgående ordförande
och de förbundsstyrelseledamöter som avgått fram till extra riksstämman.
Ansvarsfrihet för dessa personer kan inte utkrävas på kommande riksstämma
om det förflutit mer än 12 månader sen extra riksstämman.
Vi föreslår följande ändring och komplettering till förbundets stadgar § 9d) Extra
riksstämma.

Förslag till beslut.
Att Extra riksstämma ska hållas snarast möjligt dock senast inom sex månader
från beslut.
Att Extra riksstämma ska hållas tillsammans med förbundskonferensen när
detta är möjligt.
Att Extra riksstämma ska även behandla ekonomi när det är nyval av ordförande
samt även ansvarsfrihet för avgående ordförande och förbundsstyrelseledamot.

Motionen är antagen vid styrelsemöte 2020‐11‐23 av Södra Skånes
Diabetesförening.
Joachim Johansson
Ordförande
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4
Vid extraordinära situationer finns möjlighet att kalla till en extra Riksstämma.
Syftet med en extra Riksstämma är att behandla frågor som inte kan anstå till
ordinarie Riksstämma och får enbart behandla de frågor som stämman är kallad
för.
Inför en extra Riksstämma är det lika mycket organisatoriskt arbete som inför en
ordinarie Riksstämma; det skall tas fram en ombudsfördelning, föreningarna
skall utse ombud, om stämman är kallad för fyllnadsval så skall personer
nomineras och valberedningen skall lämna ett förslag. Beroende på orsaken till
att en extra Riksstämma kallas så kan det vara svårt att hinna med allt som
behöver göras enbart på sex månader. Förbundsstyrelsen anser att nuvarande
bestämmelse om att hålla extra Riksstämma snarast möjligt dock senast inom
tolv månader är lämplig eftersom det är orsaken till Riksstämmans
sammankallande som avgör hur snart stämman kan genomföras.
Det är inte praktiskt möjligt att hålla en extra Riksstämma i samband med en
Förbundskonferens. En Riksstämma ställer andra krav på förberedelser och
organisationen runt omkring. Vid en förbundskonferens deltar en representant
från varje förening, vid en Riksstämma deltar demokratiskt utsedda ombud från
föreningarna samt Förbundsstyrelse, Presidium m.fl. Detta innebär att det ställs
andra krav på möteslokaler respektive tekniska lösningar för genomförandet.
Vid ordinarie Riksstämma behandlas Förbundets verksamhet och ekonomi för
den gångna mandatperioden och Riksstämman beslutar om ansvarsfrihet. En
person som suttit i styrelsen är ansvarig för de beslut som han eller hon varit
med och fattat, även om personen väljer att avgå från styrelsen under
mandatperioden. Vid ordinarie Riksstämma kan det beslutas att hela eller delar
av styrelsen, oavsett om de avgått i förtid eller ej, skall nekas ansvarsfrihet för
beslut de varit med och fattat. Det finns inte behov av att genomföra extra
revision och besluta om ansvarsfrihet vid en extra Riksstämma eftersom
personer som lämnar styrelsen hålls ansvariga vid ordinarie Riksstämma då det
fattas beslut om ansvarsfrihet.
Med anledning av ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman
beslutar:
att avslå motionen.
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Motion om ändring av förbundets
stadga § 20 Underlag till förbundet
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.

Förbundet har under lång tid inte erhållit handlingar från enstaka
lokalföreningars årsmöte i tid för sin ansökan om statsbidrag.
De lokalföreningar som inte inkommer med verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse och revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret, ska
debiteras en förseningsavgift till förbundet.
Jag föreslår följande komplettering till förbundets stadgar § 20 Underlag till
förbundet.
Förslag till beslut.
Att Lokalföreningar som inte inkommit med undertecknad
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det
föregående verksamhetsåret senast den 30 april, ska till förbundet betala en
förseningsavgift.
Att Förbundsstyrelsen sätter storleken på förseningsavgiften efter
lokalföreningens storlek.

Motionen är antagen vid styrelsemöte 2020‐11‐23 av Södra Skånes
Diabetesförening.
Joachim Johansson
Ordförande
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Motion 5

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 5
De två huvudintäkterna att driva Diabetesförbundets nationella verksamhet är
medlemsavgifter och statsbidrag. Gällande statsbidraget grundar sig bidraget
främst på antal medlemmar och antal verksamma föreningar i organisationen.
För att räknas som verksam förening kräver Socialstyrelsen, som är den enhet
som handlägger statsbidraget, att föreningen dels har minst 10 medlemmar
inom sitt verksamhetsområde samt att föreningen kan styrka sin verksamhet
genom att ha antagit stadgar, valt styrelse och upprättat årsmöteshandlingar.
Som motionären anger har flera föreningar under åren inte inlämnat kopior på
sina årsmöteshandlingar tid eller inte inlämnat handlingar alls. Årligen saknas,
vid tidpunkten angiven i Diabetesförbundets stadgar §20 och §25, fullständiga
handlingar från cirka 20-40% av lokal- och länsföreningarna vilket inneburit en
ökad arbetsbelastning och kostnad för förbundskansliet att få in handlingarna i
tid inför revisorernas granskning till ansökan om statsbidrag.
Under perioden 2016-2019 gick organisationen ekonomiskt miste om cirka
250.000 kr i statsbidrag. Bidraget räknat per godkänd förening har årligen legat
på cirka 20.000 kr.
Förbundsstyrelsen har i sitt förslag om revidering av §20 och §25 ”Underlag till
förbundet” i stadgan angett hur förbundet skall hantera föreningar som inte i tid
skickat in handlingar.

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att anse motionen besvarad.
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Motion 6

Motion om ändring av förbundets
stadga § 5 Medlemsavgift.
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.
Vid riksstämman 2018 genomfördes enhetlig medlemsavgift och nuvarande
fördelning mellan förbundet och lokalföreningarna. Förbundets ekonomi är
fortsatt inte positiv och vi i lokalföreningarna har pålagts avgifter till förbundet.
Idag har vi huvudmedlem 350 kr minus 100 kr är för tidningen ger 250 kr varav
lokalföreningarna får 125 kr (50 %). Supportmedlem 175 kr varav
lokalföreningarna får 75 kr (42,86 %). Barnmedlem 100 kr varav
lokalföreningarna får 20 kr (20 %).
För det flesta lokalföreningar blev det mer intäkter och för en del blev det
mindre intäkter.
Vi har alla att följa förbundets stadgar §3. För att klara av dessa åtagande måste
vi i lokalföreningarna ha en skälig del av medlemsavgifterna.
För att framtidssäkra fördelningen av medlemsavgifter mellan förbundet och
lokalföreningarna, ska fördelningen vara en fast procentsats mellan förbundet
och lokalföreningarna. Vid beräkningen ska den fastställda avgiften för
medlemstidningen räknas bort.
Jag föreslår följande ändring och komplettering till förbundets stadgar § 5
Medlemsavgift.
Förslag till beslut.
Att Medlemsavgiften fördelas med en fast procentsats mellan förbundet och
lokalföreningarna.
Att Avgiften för medlemstidningen avräknas från medlemsavgiften.
Att Avgiften för medlemstidningen bestäms av riksstämman.
Att Medlemstidningen också erbjuds som digital tidning.

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län
och skickas in som föreningens egen.

108

Motion 6

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6
Alla nivåer inom Diabetesförbundet har olika uppgifter att utföra enligt stadgan
och medlemsavgiften som tas ut är en av intäktskällorna för att finansiera
verksamheten.
Medlemsavgiftens fördelning bör utgå från respektive nivås behov av
finansiering för att utföra uppdraget. En procentuell fördelning skulle innebära
att om det finns behov av att exempelvis höja lokalföreningens del av
medlemsavgiften så skulle även förbundets del per automatik höjas, och
medlemmen får betala högre medlemsavgift oavsett om alla nivåer har behov
av avgiftshöjningen. Förbundsstyrelsen anser att fördelningen fortsatt skall
anges i kronor och inte via en procentsats.
Enligt stadgan ingår tidningsprenumerationen i medlemsavgiften för
Huvudmedlem, avgiften ingår i förbundets del av medlemsavgiften och
Riksstämman fattar inte något separat beslut om avgift för
tidningsprenumerationen. Motionärens anger att kostnaden för tidningen är
100 kronor, vilket inte stämmer. Produktionskostnaden för medlemstidningen
är ca 3 800 000 kronor per år, vilket innebär en kostnad på ca 200 kronor per
Huvudmedlem. Dras denna kostnad bort från förbundets del av
medlemsavgiften så är det 25 kronor per Huvudmedlem som förbundet får för
att bedriva verksamhet, erbjuda medlemsförmåner, stötta läns- och
lokalföreningar, bedriva påverkansarbete etc. medan lokalföreningarna får 125
kronor enligt Riksstämmans beslut 2018. Förbundsstyrelsen anser att
tidningsprenumerationen, tillsammans med övriga nationella
medlemsförmåner, fortsatt skall ingå i förbundets del av medlemsavgiften och
inte beslutas separat av Riksstämman.
Under våren 2021 kommer det gå att prenumerera på tidningen Allt om
Diabetes digitalt, Huvudmedlemmar och prenumeranter kan läsa tidningen via
hemsida och i en app. Den digitala tidningen är tillgänglighetsanpassad och har
fler funktioner som gör det enkelt att söka artiklar och dela artiklar i sociala
medier med mera.
Med anledning av ovan yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar:
att avslå att-satserna 1-3,
att anse att-sats 4 besvarad.
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Motion om ändring av förbundets
stadga § 8 Förbundets organisation.
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.

Det finns uppfattning om ordföranderollen ska vara 100%. Förbundet ska ha den
som är mest lämplig för uppdraget även om personen endast kan vara
ordförande på minst 50%.
Vem som ska vara förbundets 1:e vice ordförande skall avgöras av stämman att
besluta. Det är av vikt för stämman att veta vem som kommer att sköta
ordföranderollen om denna blir långvarigt sjuk eller måste avgå med omedelbar
verkan tills ny ordförande är vald.
Jag föreslår följande ändring och komplettering till förbundets stadgar § 8
Förbundets organisation.

Förslag till beslut.
Att Som nominerad till ordförande i förbundsstyrelsen ska man ange hur stor
del av uppdraget man åtar sig.
Att När ordförande åtar sig mindre än 100% av uppdraget ska övrig del av
uppdraget delas ut till 1:e viceordförande så förbundet har 100%
representation.
Att Valberedningen ska även nominera förste vice ordförande så stämman kan
välja vem som innehar denna post i förbundet.

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län
och skickas in som föreningens egen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 7
Riksstämman beslutar om ”Funktionsbeskrivning för förtroendevalda” där det
framgår vad Förbundsordförandens uppdrag är. Förbundsordföranden har inte
möjlighet att avsäga sig delar av uppdraget, utan har alltid ansvar för det
uppdrag som Riksstämman givit Förbundsordföranden. Det är viktigt att särskilja
på uppdragets omfattning avseende ansvar respektive den arbetstid som
uppdraget innebär och det arvode som Riksstämman beslutat om.
Förbundsstyrelsen, med undantag för ordförandena, är inte operativa utan det
är förbundskansliet som arbetar operativt. För att uppfylla Riksstämmobeslutet
från 2018 om budget i balans så halverades antalet anställda på
förbundskansliet under år 2019. Detta innebar att förbundsstyrelsen fick träda
in och utföra flera operativa arbetsuppgifter som tidigare utförts av kansliet.
Förbundsordföranden fick då överta de intressepolitiska arbetsuppgifter som
tidigare delades av fyra personer på förbundskansliet, mängden arbete var
orimligt för en person att utföra själv. Förbundsordföranden är ytterst ansvarig,
men har enligt funktionsbeskrivningen möjlighet att delegera till alla personer i
styrelsen. Efter den extra Riksstämman 2020 delegerade Förbundsordföranden i
enlighet med funktionsbeskrivningen delar av arbetsuppgifterna kopplade till
det intressepolitiska påverkansarbetet till förste vice ordförande.
Förbundsordföranden hade fortfarande det yttersta ansvaret, precis som då
arbetsuppgifterna utfördes av kansliets personal.
I samband med delegeringen av arbetsuppgifter så identifierades otydligheter i
funktionsbeskrivningen avseende vad som rimligen skall anses ingå i
Förbundsordförandens och de vice ordförandenas uppdrag. Är det exempelvis
rimligt att de ideellt skall utföra arbetsuppgifter som tidigare utfördes av sex
anställda vid förbundskansliet? Förbundsstyrelsen föreslår inför Riksstämman
ett förtydligande av Funktionsbeskrivning för förtroendevalda där uppdragen
blir tydligare.
Idag utser Förbundsstyrelsen förste och andre vice ordförande inom sig. Detta
innebär en flexibilitet under mandatperioden för att konstituera om sig och utse
andra ledamöter till förste och andre vice ordföranden, exempelvis om
förutsättningarna för en ledamot att engagera sig förändras, eller om en annan
ledamot har kompetens som verksamheten har behov av i rollen som förste
eller andre vice ordförande. Förbundsstyrelsen har även möjlighet att delegera
uppgifter till en ledamot som innehar sakkunskap inom ett område som inte
någon av ordförandena har.
Om Riksstämman skulle utse Förste vice ordförande och denna person behöver
träda ifrån uppdraget så krävs det en extra Riksstämma för att utse en ny Förste
vice ordförande.

111

Motion 7

Med anledning av ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman
beslutar:
att

avslå motionen.
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Motion om ändring av förbundet
stadga § 6 Medlemsregister.
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.

För att kunna använda dagens tillgängliga teknik behöver vi ha mer information
från våra medlemmar. Har vi medlemmarnas mobiltelefonnummer kan vi skicka
grupp-SMS som påminnelse om aktiviteter m.m. Har vi medlemmars E-post spar
vi porto vid utskick och kan öka vår information till dem utan ökade kostnader.
Jag föreslår följande ändring av förbundets stadga § 6 medlemsregister.

Förslag till beslut.
Att vid medlemsansökan på hemsidan ska det påtalas om vikten att förbundet
får följande uppgifter, E-post* och mobiltelefon*.
Att Två förtroendevalda i varje lokalförening har en egen klassning i
medlemsregister så de får tillgång till handlingar via inloggning på förbundets
hemsida som övriga medlemmar inte ska ha tillgång till.

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län
och skickas in som föreningens egen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 8
I formuläret för medlemsansökan på hemsidan finns det möjlighet att ange epostadress och mobiltelefon, eftersom det inte är ett krav att ha e-postadress
eller mobiltelefon för att vara medlem i förbundet så är det inte tvingande att
ange dessa uppgifter.
Föreningarna använder möjligheten att kontakta medlemmar via e-post och
mobil/SMS i varierande grad, vikten för Förbundet att få in dessa uppgifter
utifrån den verksamhet som bedrivs varierar därmed beroende på vilken
förening personen tillhör. Medlemmarna har rätt att avstå från att ange
uppgifterna ifall de inte vill bli kontaktade på dessa sätt.
Enligt stadgan är det upp till Förbundsstyrelsen att vid var tid besluta vilka
uppgifter som skall finnas med i medlemsregistret, baserat på verksamhetens
behov. Förbundsstyrelsen anser att det är olämpligt att i stadgan ange vilken
information som skall finnas på förbundets hemsida i anslutning till ett formulär
för medlemsansökan.
Informationen som anges i anslutning till formulär för medlemsansökan, oavsett
om det är på hemsidan eller i andra format, ses löpande över för att uppfylla
både verksamhetens behov och medlemmens behov av att bli informerad.
Motionären föreslår att två förtroendevalda från varje lokalförening skall ha
tillgång till mer information än övriga förtroendevalda och medlemmar. Att
vissa medlemmar skall ha tillgång till mer information än andra anser
Förbundsstyrelsen inte vara ett demokratiskt arbetssätt. Förslaget innebär även
att personella och ekonomiska resurser behöver avsättas för att bygga om
förbundets hemsida så att enbart vissa personer skall ha åtkomst till viss
information. Konsekvensen skulle bli att det årligen kommer att krävas en
arbetsinsats på förbundskansliet för att uppdatera behörigheter avseende vilka
som skall ha åtkomst. Idag är det få föreningar som skickar in uppgifter till
förbundskansliet om vilka som sitter i styrelsen samt meddelar förändringar,
detta kommer med stor sannolikhet även gälla uppgifter om vilka som skall ha
dessa behörigheter.

Med anledning av ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman
beslutar:
Att

anse första att-satsen för besvarad,

Att

avslå andra att-satsen.

114

Motion 9

Motion om ändring av förbundet
stadga § 10 Förbundsstyrelsen.
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.
Under lång tid har insynen i förbundsstyrelsen beslut och arbete varit mycket
bristfällig
För att öka insynen i förbundsstyrelsens beslut och arbete krävs full öppenhet
mot lokal och länsföreningarna.
Vi i lokalföreningar, länsföreningarna och förbundet måste bli ett tillsammans.
Idag är det vi och dom, detta är inte hållbart utan vi måste komma närmre
varandra och jobba mot samma mål.
Jag föreslår att förbundets stadgar (§ 10 Förbundsstyrelsen) ändras och
kompletteras för att öka insynen i förbundets ekonomi. Det krävs total
transparens för oss förtroendevalda i lokal och länsföreningarna.
Förslag till beslut.
Att För beslutsförhet av förbundsstyrelsen krävs att minst hälften av
ledamöterna plus en mötesordföranden är närvarande.
Att Styrelsemöteskalender finns tillgängliga för anslutna föreningar.
Att Styrelsemötesagendan skickas ut via E-mail till anslutna föreningar senast 5
dagar innan mötet.
Att Protokoll från styrelsemöten inklusive bilagor skickas ut via E-mail till
anslutna föreningar senast 14 dagar efter mötet.
Att Protokoll ska undertecknas av mötessekreterare, mötesordförande samt
minst en justeringsperson.
Att Vid byte av mötessekreterare och mötesordförande under pågående möte
ska detta ske vid § skifte.
Att Samtliga handlingar ska finns tillgängliga för två förtroendevalda i varje
lokalförening via inloggning på förbundets hemsida.
Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län
och skickas in som föreningens egen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 9
Riksstämman utser Förbundsstyrelsen som leder förbundets verksamhet till och
med nästa ordinarie Riksstämma. Styrelsen och de enskilda ledamöterna
ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter.
Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets strategiska arbete och 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 tydlig intressepolitiskt och strategiskt ledarskap.
Förbundsstyrelsens beslut och arbete granskas löpande av revisorerna som
Riksstämman utser.
Förbundsstyrelsen informerar föreningarna om det som sker inom förbundet
bland annat genom Förbundsbladet och dialogmöten. Protokollen som skrivs vid
Förbundsstyrelsens sammanträden är beslutsprotokoll, vilket innebär att
besluten protokollförs men inte diskussioner etc. under sammanträdet. Det
skriftliga underlag som styrelsen fattar beslut utifrån finns tillgängligt för
revisorerna att granska. Om ett beslut exempelvis avser personalärenden så kan
det i protokollet hänvisas till en bilaga för utförligare information kring ärendet.
Avseende beslutsförhet föreslås i Förbundsstyrelsens förslag till ny stadga en
skrivning motsvarande den motionären föreslår, som skall gälla styrelserna på
alla nivåer inom organisationen.
Förbundsstyrelsens möteskalender finns på förbundets hemsida. Alla
medlemmar har möjlighet att se när förbundsstyrelsen kommer att
sammanträda. Förslag till agenda och handlingar inför styrelsesammanträden är
arbetsdokument, det är inte dokument som är officiella eller som
Förbundsstyrelsen fattat beslut om. Arbetsdokument är alltid interna skall inte
spridas utanför styrelsen. Beroende på vilken information som handlingarna
innehåller så får dessa enligt lag inte skickas per e-post, utan behöver hanteras i
tekniska system som uppfyller lagkrav avseende vilka som har åtkomst etc.
Protokollen från styrelsens sammanträden bör enligt Förbundsstyrelsens
Arbets- och delegationsordning vara justerade inom 14 dagar. Vid tidigare fysisk
signering av protokoll som krävde att protokollen skickades runt postalt så
kunde det ta längre tid. Sedan digital signering av protokoll infördes under år
2020 så har protokollen justerats inom 14 dagar, ibland samma dag som
sammanträdet ägde rum. I praktiken är det inte alltid möjligt att justera inom 14
dagar, styrelsen kan besluta om ändringar i styrdokument och då skall de
reviderade styrdokumenten vara bifogade protokollet – vilket innebär att
styrelseprotokollet skall renskrivas och olika styrdokument skall redigeras innan
protokollen skall justeras, beroende på kansliets arbetsbelastning och helgdagar
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etc. så kan det vara svårt att få ett justerat protokoll inom 14 dagar. I
normalfallet görs protokollen tillgängliga för föreningarna inom två arbetsdagar
från att de har justerats.
Vilka som skall underteckna protokollen från styrelsens sammanträden påverkas
av vilka beslut som tas, på vilket sätt de tas och vilka lagkrav som finns. I vissa
fall måste mötessekreteraren, mötesordföranden och samtliga ledamöter som
deltog på sammanträdet underteckna protokollet. Det är olämpligt att i stadgan
reglera vilka som skall underteckna ett protokoll eftersom lagar, myndigheter
och banker kan ställa olika krav beroende på vad styrelsen fattar beslut om.
I protokollen från styrelsens sammanträden noteras vilka som deltagit under de
olika beslutspunkterna. Har en person inte deltagit under hela punkten och
därmed inte fått tillräckligt med information för att kunna delta i beslutet så
står personen i protokollet som ej närvarande under punkten. Om en
mötesordförande är jävig i ett ärende så lämnar personen rummet och en
annan person träder in som mötesordförande då punkten behandlas. Det kan
ibland uppstå situationer där en mötesordförande eller mötessekreterare
lämnar mötet mitt under behandlingen av en punkt, exempelvis vid ett tekniskt
problem under ett telefonmöte eller digitalt möte. Om det tekniska problemet
blir utdraget så kan någon annan av praktiska skäl överta rollen som
mötesordförande eller mötessekreterare. Då själva beslutet tas under punkten
sker inget byte av mötesordförande eller mötessekreterare. Att i stadgan
reglera att byte av mötesordförande och mötessekreterare sker vid
paragrafskifte skapar praktiska problem, exempelvis att hela punkten måste
behandlas på nytt innan beslut kan tas.
Motionären föreslår att två förtroendevalda från varje lokalförening skall ha
tillgång till mer information än övriga förtroendevalda och medlemmar. Att
vissa medlemmar skall ha tillgång till mer information än andra anser
Förbundsstyrelsen inte vara ett demokratiskt arbetssätt. Förslaget innebär även
att personella och ekonomiska resurser behöver avsättas för att bygga om
förbundets hemsida så att enbart vissa personer skall ha åtkomst till viss
information. Konsekvensen skulle bli att det årligen kommer att krävas en
arbetsinsats på förbundskansliet för att uppdatera behörigheter avseende vilka
som skall ha åtkomst. Idag är det få föreningar som skickar in uppgifter till
förbundskansliet om vilka som sitter i styrelsen samt meddelar förändringar,
detta kommer med stor sannolikhet även gälla uppgifter om vilka som skall ha
dessa behörigheter.
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Med hänvisning till ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman
beslutar:
att

anse första och andra att-satsen besvarade,

att

avslå tredje till och med sjunde att-satsen.
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Motion om ändring av förbundet
stadga § 11 Förbundskonferens.
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.

När förbundsstyrelsen begär förbundskonferensen om råd och vägledning för
beslut behöver detta meddelas lokalföreningarna i god tid före
förbundskonferensen. Vi lokalföreningarna måste få tid att behandla frågan.
Jag föreslår följande ändring och komplettering till förbundets stadgar § 11
Förbundskonferens.

Förslag till beslut.
Att När förbundsstyrelsen begär att förbundskonferensen i en viss fråga lämnar
råd och vägledning för ett beslut ska dessa frågor och råd skickas ut via E-mail
till anslutna föreningar senast 30 dagar innan.
Att I sådana fall ska minnesanteckningar föras som inom två veckor ska justeras
av två särskilt utsedda justeringspersoner och skickas ut via E-mail till anslutna
föreningar samt finnas tillgängliga via inloggning på förbundets hemsida.

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län
och skickas in som föreningens egen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 10
I de fall Förbundsstyrelsen önskar att Förbundskonferensen lämnar råd eller
vägledning i en fråga så är det frågans natur som avgör på vilket sätt och i vilken
tid som frågan lämpligen presenteras.
Det är inte alltid som en fråga uppstår internt, frågor kan även uppkomma från
en extern part eller från myndigheter. Dessa frågor kan uppkomma efter att
kallelsen till Förbundskonferensen skickats ut och Förbundsstyrelsen kan
behöva svara med kort varsel och då önska att få synpunkter från föreningarna i
samband med konferensen.
Att i stadgan låsa sig till en specifik teknisk lösning för att kommunicera, så som
via e-post som motionären föreslår, kräver att Riksstämman behöver fatta
beslut om ändring i stadgan för att kunna använda andra kommunikationssätt
då nya tekniker utvecklas. Detta kan jämföras med att vi i dagens stadga är låsta
till att skicka ut viss information via post, vilket är väldigt kostnads- och
resurskrävande, och låter oss inte utnyttja de nya tekniska lösningar som finns
för att kommunicera.
Förbundsstyrelsen föreslår i förslag 5 ändring av stadgan avseende hur råd vid
Förbundskonferensen noteras: ”Förbundsstyrelsen kan begära att
Förbundskonferensen i en viss fråga lämnar råd och vägledning för ett beslut. I
sådana fall ska råd och vägledning skriftligen noteras och Förbundskonferensen
skall utse två närvarande personer att inom tre veckor bestyrka att den skriftliga
noteringen överensstämmer med Förbundskonferensens lämnade råd och
vägledning.”

Med hänvisning till ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman
beslutar:
att

avslå motionen.
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Motion om ändring av förbundet
stadga § 12 Räkenskap och revision.
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.

Under innevarande mandatperiod har lokal och länsföreningarna ombetts att
inkomma med förslag till ekonomiska förbättringar till förbundsstyrelsen.
Många av oss som är förtroendevalda har undrat hur vi ska kunna hjälpa till med
förslag på ekonomiska förbättringar när vi inte har insyn i förbundets ekonomi.
Jag föreslår att förbundets stadgar (§ 12 Räkenskap och revision) ändras för att
öka insynen i förbundets ekonomi. Det krävs total transparens för oss
förtroendevalda i lokal och länsföreningarna.

Förslag till beslut.
Att Antagen budget för kommande verksamhetsår ska skickas ut via E-mail till
anslutna lokal och länsföreningar tillsammans med protokollet där budgeten
antogs. Dessa ska också finnas tillgängliga för två förtroendevalda i varje lokal
och länsförening via inloggning på förbundets hemsida.
Att Anslutna lokal och länsföreningar minst vart kvartal får budgetuppföljning
med resultatrapport och balansrapport via E-mail.
Att Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelsen årligen
skickas ut via E-mail till anslutna föreningar snarast dock senast den 30 juni.

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län
och skickas in som föreningens egen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11
Riksstämman väljer en Förbundsstyrelse som har i uppdrag att leda förbundets
verksamhet fram till och med nästa riksstämma. Styrelsen och de enskilda
ledamöterna ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av dess
angelägenheter, i detta ingår att ansvara för förbundets ekonomi.
Enligt dagens stadga skall årsredovisningen och verksamhetsberättelsen hållas
tillgänglig för föreningarna senast den 30 juni. Att i stadgan reglera vilken teknik
som skall användas för att tillhandahålla handlingarna innebär att Riksstämman
måste besluta om ändring i stadgan för att andra kommunikationssätt skall
kunna användas då nya tekniker utvecklas. Detta kan jämföras med att dagens
stadga inte ger handlingsfrihet att använda nya tekniska lösningar som finns för
att kommunicera, vilket är kostnads- och resurskrävande.
Riksstämman utser revisorer granskar förbundsstyrelsens arbete. Den
auktoriserade revisorn granskar löpande förbundets ekonomi och
Förbundsstyrelsens arbete. De förtroendevalda revisorerna utför
verksamhetsrevision genom att de löpande under mandatperioden följer de
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. Om revisorerna i sin
löpande granskning upptäcker något så informerar de Förbundsstyrelsen så att
styrelsen kan agera. Skulle Förbundsstyrelsen inte agera har revisorerna
möjlighet att informera föreningarna.
Då Förbundsstyrelsen behöver råd och förslag i en fråga så tillsätter styrelsen
normalt ett råd eller arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och sakkunniga,
så som Finansutskottet. De sätter sig in i frågan och lämnar sedan förslag samt
råd till Förbundsstyrelsen. Mellan den ordinarie Riksstämman 2018 och den
extra Riksstämman 2020 gick dåvarande Förbundsstyrelsen ut till föreningarna
och informerade om det ekonomiska läget samt välkomnade förslag på
lösningar från föreningarna utifrån den information som delgavs föreningarna. I
den löpande verksamheten förväntas inte föreningarna vara insatta i
Förbundets ekonomi på detaljnivå. I de fall som Förbundsstyrelsen önskar få råd
och förslag från föreningarna i en fråga så skall föreningarna även få tillräckligt
med information om frågeställningen för att kunna yttra sig.
Motionären lämnar förslag på hur föreningarna kan hållas informerade om
förbundets ekonomi. Enbart kvartalsvisa balans- och resultatrapporter ger inte
en heltäckande bild av förbundets ekonomi. Förbundsstyrelsen och revisorerna
får i samband med styrelsemötena även information om bakgrunden till
siffrorna i rapporterna samt vad som är på gång och som kommer påverka
ekonomin. Informationen är på den detaljnivå som krävs för de som sitter i
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Förbundsstyrelsen, men föreningarna har inte behov av så detaljerade
rapporter. Idag informeras föreningarna via till exempel dialogmöten och
Förbundsbladet om aktuell verksamhet inom Förbundet.
Motionären föreslår att två förtroendevalda från varje läns- och lokalförening
skall ha tillgång till mer information än övriga förtroendevalda och medlemmar.
Att vissa medlemmar skall ha tillgång till mer information än andra anser
Förbundsstyrelsen inte vara ett demokratiskt arbetssätt. Förslaget innebär även
att personella och ekonomiska resurser behöver avsättas för att bygga om
förbundets hemsida så att enbart vissa personer skall ha åtkomst till viss
information. Konsekvensen skulle bli att det årligen kommer att krävas en
arbetsinsats på förbundskansliet för att uppdatera behörigheter avseende vilka
som skall ha åtkomst. Idag är det få föreningar som skickar in uppgifter till
förbundskansliet om vilka som sitter i styrelsen samt meddelar förändringar,
detta kommer med stor sannolikhet även gälla uppgifter om vilka som skall ha
dessa behörigheter.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman
beslutar:
att

avslå första och andra att-satsen,

att

anse tredje att-satsen besvarad.
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Motion om ändring av förbundet
stadga § 9 Riksstämma g)
Valberedningen.
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening.

Förbundsstyrelsen ska representera hela landet.
I sitt arbete ska valberedningen särskilt beakta att förbundsstyrelsen
samansättning representerar alla regioner i landet.
Valberedningen bör nominera ledamöter till förbundsstyrelsen så att varje
region är representerad med vars en ledamot.

Förslag till beslut.
Att Valberedningen bör nominera minst en ledamot till förbundsstyrelsen i var
region.

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län
och skickas in som föreningens egen.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 12
Riksstämman definierar Valberedningens uppdrag i ”Funktionsbeskrivning för
förtroendevalda” och lyfter där vad Valberedningen skall ta hänsyn till i sitt
arbete. Vid Riksstämman 2018 beslutades följande:
”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.
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 har redan idag ett uppdrag som innebär att om det är möjligt så
skall varje region vara representerad i styrelsen. Dock är det inte
regionstillhörighet som skall väga tyngst då valberedningen förslår en styrelse,
utan det är kandidaternas kompetens och samarbetsförmåga. Viktigt att notera
är att en ledamot i förbundsstyrelsen representerar i styrelsearbetet hela
Sverige och inte den förening eller region som han eller hon kommer från.
Förbundsstyrelsen anser inte att det i stadgan skall regleras att Valberedningen
bör nominera minst en ledamot till förbundsstyrelsen från varje region, detta
bör fortsatt regleras i funktionsbeskrivningen och kandidaternas kompetens
samt samarbetsförmåga bör fortsatt väga tyngst. Se Förbundsstyrelsens förslag
till Funktionsbeskrivning för förtroendevalda.

Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen på att Riksstämman beslutar:
att

anse motionen besvarad.
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Motion angående marknadsföring av
Svenska Diabetesförbundet
Idag finns det ett flertal diabetesorganisationer, som försöker locka till sig
medlemmar genom kontinuerlig annonsering.
Vårt förbund ses mycket sällan i massmedia och kan på så sätt glömmas bort av
allmänheten och presumtiva medlemmar.
Ett ökat antal medlemmar ger inkomst till förbundet genom medlemsavgift,
men att inte förglömma också ett ökat statsbidrag.

Härmed yrkas att riksstämman beslutar:
Att marknadsföra Svenska Diabetesförbundet i de största tidningarna i landet
gällande från norr till söder
Att annonsering sker minst en gång i halvåret
Att forskningsfonden står för kostnaderna

MariAnne R Lymer
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 13
Marknadsföring av Svenska Diabetesförbundet
Kostnaden för att annonsera i de största tidningarna två gånger per år skulle
kosta minst 250 000 kr, framtagande av annonser i olika format ca 50 000 kr. En
summa på cirka 300 000 kr som motsvarar cirka 850 nya medlemmar i årsavgift.
Inget tyder på att annonsering skulle inbringa motsvarande antal medlemmar.
En medlemsvärvningskampanj i sociala medier skulle ge lika stort utslag för en
väsentligt mindre summa.
Diabetesförbundet har tagit fram pluggannonser för Bli medlem och Gör
Risktest som finns nedladdningsbara på hemsidan för lokalföreningarna att
skicka till- eller annonsera i lokaltidningar.
Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond är en egen juridisk
person. Svenska Diabetesförbundets Riksstämma kan inte besluta vad en annan
juridisk person skall göra. (Forskningsfondens syfte är att finansiera
Diabetesforskning – inte finansiera annonskostnader för Diabetesförbundet för
att kanske locka fler medlemmar)

Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar:
att avslå motionens första att‐sats med hänvisning till kostnader,
att avslå motionens andra att‐sats med hänvisning till kostnader,
att anse motionens tredje att‐sats besvarad.
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Motion nr 14 - angående ett enat förbund för
medlemmarnas bästa - drogs den 29 april 2021
tillbaka av motionärerna och kommer därmed
inte att behandlas under Riksstämman.

Motion angående ett enat förbund
för
medlemmarnas bästa
Motionärer: Birgitta Kihlberg och Monica Engström medlemmar i Hufvudstadens
Diabetesförening med omnejd (HDF).
Följande motion behandlades vid Riksstämman 2015 (motionär Bernt
Johansson)

Motion
För ett antal år sedan bestämde sig några föreningar att lämna
Diabetesförbundet efter interna konflikter. Avhopparna nöjde sig inte med att
avgå ur Diabetesförbundet utan man bildade också ett nytt nationellt förbund,
Dios, Diabetesorganisationen i Sverige.
Splittringen är en katastrof för diabetesrörelsen i Sverige och Diabetesförbundet
måste agera. Det går inte att gömma sig bakom "att vi har föreningsfrihet i
Sverige".
Konflikten har pågått i flera år och det som är irriterande är att vi varken hör
eller ser några åtgärder som löser konflikten. Man "sopar problemen under
mattan".
Flertalet medlemmarna gillar inte det här. Det visar sig bl a på att under tiden
konflikten pågått har medlemsantalet minskat med några tusen medlemmar.
Och detta i en tid då diabetes ökar i vårt land och i hela världen.
Medlemmarna är inte betjänta av osämja och oenighet bland förtroendevalda.
Vi medlemmar vill ha ett förbund som arbetar för oss och våra anhöriga med bl
a intressepolitik, omvårdnadsfrågor och stötta med utbildning.
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Förbundet ska också vara en "påtryckargrupp" som informerar och
opinionsbildar kring frågor som rör diabetes. Det viktigaste för en
påtryckargrupp är att den representeras av många. Då hörs man i det
massmediala surret och en bättre ekonomi gör att man kan satsa mer på
verksamhetsinsatser.
För mig, som bor i Stockholm, är situationen den att jag har två nationella
förbund, "Svenska Diabetesförbundet" och "Diabetesorganisationen i Sverige"
samt två föreningar "Storstockholms diabetesförening" och "Hufvudstadens
Diabetesförening" att välja på. Vem är betjänt av allt detta?
Hur trodde någon att det skulle gynna verksamheten att splittra Förbundet? Det
skapar bara oreda. Jag känner mig vilsen i systemet och jag undrar hur man
tänker på Socialstyrelsen, bland politiker och sponsorer, läkemedelsföretag m fl?
Om fler arbetar för samma sak kan vi åstadkomma mycket mer än om var och
en arbetar på egen hand. Tillsammans blir vi starka.

Vi yrkar på
att Riksstämman antar motionen
att Diabetesförbundets styrelse tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att
fortsätta samtalen med syfte att nå en överenskommelse att bilda ett nytt
förbund.
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 14
Denna motion behandlades på Riksstämman 2018 och har inför denna
Riksstämma skickats in på nytt. Riksstämman 2018 beslutade att anse motionen
besvarad i enlighet med Förbundsstyrelsen förslag som lyfte vikten av att
Diabetesförbundets personella som ekonomiska resurser bör läggas på att
utveckla Diabetesförbundet som den självklara rösten för människor med
diabetes och deras anhöriga i Sverige.
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om att vi får en starkare röst om
alla är medlemmar i samma organisation. Diabetesförbundet har en självklar
ställning som funktionsrättsorganisation och nationell röst för personer med
diabetes. Vår närvaro är efterfrågad i statliga utredningar, arbetsgrupper och
samarbeten med nationella aktörer inom diabetesområdet. Vi är också en
självklar röst i de flesta regionala och lokala sammanhang, där vår närvaro
efterfrågas i arbetsgrupper, nätverk och i sammanhang för att profilera och
representera i diabetesfrågor. Diabetesförbundet har även ett väl utvecklat
nordiskt nätverk och ingår som enda svenska Diabetesförbund i IDF,
International Diabetes Federation.
Bakgrund
Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) bildades år 2010 av Storstockholms
Diabetesförening som efter brott mot stadgarna uteslöts ur Svenska
Diabetesförbundet vid Riksstämman 2009 samt 4 föreningar som valde att
lämna Diabetesförbundet under åren 2009/2010.
Förbundsstyrelsen har fram till Riksstämman 2018, med stöd av beslut på
Riksstämmorna 2012 och 2015, aktivt arbetat för att kunna ena de två
organisationerna. Detta har dock hittills inte varit möjligt, då organisationerna
inte lyckats nå en samsyn kring de centrala frågorna inför ett samgående. I
samtalen har det funnits skilda uppfattningar kring medlemskapets hemvist,
uppbörd av medlemsavgifter och i viss mån kring de intressepolitiska frågorna.
I långt gången process kring samgående 2016 framfördes också att en större
representation av förtroendevalda från Stockholm skulle ta plats i
förbundsstyrelsen, något som strider mot Diabetesförbundets demokratiska
valprocess.
Diabetesförbundets representanter har i de samtal som förts tidigare varit
tydliga med att det inte, enligt önskemål från DiOS, är aktuellt att lägga ner
Svenska Diabetesförbundet som funnits sedan 1943 för att bilda en ny
gemensam organisation.
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Det har också i fall där Diabetesförbundet och DiOS gemensamt bjudits in till
samverkan i påverkansfrågor, t ex till Transportstyrelsen, varit tydligt att
inställningen i sakfrågor skiljt sig markant åt.
Nuläge
Diabetesförbundet är den största nationella medlemsorganisationen för
personer med diabetes i Sverige och består av över 100 föreningar med drygt 21
000 medlemmar. Hufvudstadens Diabetesförening i Stockholm består av 1 600
medlemmar och tillsammans med lokalföreningarna i Södertälje och Roslagen
finns det sammanlagt 1 884 medlemmar i region Stockholm.
DiOS består av fyra lokalföreningar och 2018 hade de uppskattningsvis ca 4 500
medlemmar (varav drygt 3 700 var medlemmar i Storstockholms
Diabetesförening), och där flera av medlemmarna var dubbelanslutna till
Diabetesförbundet. Förutom DiOS finns även andra medlemsorganisationer som
riktar sig till personer med diabetes, exempelvis Barndiabetesfondens
Riksförening med 15 lokalföreningar runt om i Sverige.
Det är fortsatt ett olyckligt läge att det finns två konkurrerande
diabetesföreningar i Stockholm, som båda har utmaningen att de i dagsläget har
få medlemmar i förhållande till de uppskattningsvis 125 000 personer med
diabetes som bor i Stockholmsregionen. Diabetesförbundet behöver ett tydligt
mandat i Stockholmsregionen, eftersom en fjärdedel av Sveriges befolkning bor
i regionen och med den en stor representation av den vårdpolitiska makten.
Förbundsstyrelsen menar emellertid fortsatt att ytterligare samtal för att enas
om en gemensam organisation för närvarande inte är det bästa sättet att
använda Diabetesförbundets resurser. Istället bör kraft läggas på att fortsätta
utveckla Diabetesförbundet och dess egna föreningar – varav tre finns i
Stockholmsregionen – som den fortsatt självklara rösten för personer med
diabetes och deras anhöriga i Sverige. 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 på nationell,
regional och lokal nivå.
Sedan Riksstämman 2018 har inte det skett några förändringar i
organisationernas ståndpunkter och Förbundsstyrelsen kvarstår därför vid att
Diabetesförbundets resurser bör läggas på att fortsätta utveckla vår egen
organisation.
Föreningar som delar Diabetesförbundets värderingar och syn i sakfrågor har
möjlighet att ansöka om att ansluta sig till Diabetesförbundet.
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Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar:
att

avslå motionen.

132

Motion 15

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

Birgitta Kihlberg och Monica Engström
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 15
Denna motion behandlades vid Riksstämman 2015 och har skickats in på nytt
inför denna Riksstämma. Riksstämman 2015 ansåg att motionen var besvarad.
Motionären berör en mycket viktig fråga som är aktuell inte minst på
regeringsnivå. Diabetesförbundet har på flera sätt engagerat sig i frågan. Mellan
2012-2015 deltog förbundet i en referensgrupp för att ta fram en
standardisering med titeln “Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och
rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”.
Standarden kan användas av kommunerna vid upphandling och vid uppföljning
av boenden för äldre. I arbetet med framtagandet var Förbundets uppgift att
bevaka att diabetesrelaterade krav fanns med.
Inom den kommunala vård- och omsorgsenheten behöver kunskapen om
Diabetes höjas och standardiseras. Nationella arbetsgruppen för diabetes vid
Sveriges Kommuner och Regioner, där också Diabetesförbundet ingår, har i
uppdrag att följa och analysera kunskapsutvecklingen och eventuella variationer
i vårdpraxis, samt utarbeta gemensamma kunskapsunderlag för att förbättra
diabetesvården i Sverige.
Nationella arbetsgruppen för diabetes har utformat viktiga verktyg i form av
kunskapsstöd. Det finns ett specifikt kunskapsstöd som vänder sig till de som
vårdar äldre diabetespatienter med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i
kommunal omsorg, hemsjukvård och särskilt boende. Syftet är att ge vägledning
och stöd. Skillnaden mellan biologisk ålder och kronologisk ålder tenderar att
öka med åren. Individens fysiologiska och funktionella förutsättningar samt
förväntade återstående livslängd varierar kraftigt. Därför är gruppen äldre med
diabetes mycket varierad. Riktlinjer för vården av de äldre måste därmed
anpassas till individen och i första hand inriktas på välbefinnande och en god
livskvalitet.
Dessa verktyg är viktiga steg på vägen för ökad utbildning inom hemtjänst och
boenden så att alla med diabetes kan få ett tryggt boende. Diabetesförbundet
hjälper till att sprida information om dessa verktyg.
Frågan om profilboende för enbart personer med diabetes är en tanke som
intresserar och engagerar. Förbundet avser att fortsätta bevaka frågan och
uppmuntra utvecklingen av profilboende där förutsättningar och underlag finns.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämma
beslutar:
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att

anse motionen besvarad.
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2018
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Förbundsstyrelsens förslag nr 3 samt Motionerna 1, 5, 8, 14, 23 och 31
från Riksstämman 2018.

Från Riksstämman 2018:
Förbundsstyrelsens förslag nr 3. 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

Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

uppdra åt FS att utreda effekterna av att införa familjemedlemskap
(med en gemensam avgift oavsett antal familjemedlemmar) och att
särskilt ta i beaktande hur familjemedlemskap påverkar statsbidrag
och/eller berörs av GDPR, samt att ett sådant förslag skickas ut på
remiss till alla lokal- och länsföreningar 2 år innan nästa stämma med
möjlighet att svara på remissen senast 18 månader innan nästa
stämma.

Åtgärd
Förbundskansliet har på uppdrag av Förbundsstyrelsen under hösten 2020
utrett på konsekvenserna av att införa ett familjemedlemskap som en
medlemskategori. Av resursskäl har kansliets utredning inte kunnat genomföras
inom den tidsram som Riksstämman beslutat.
Eftersom uppdraget från Riksstämman till Förbundsstyrelsen inte tydligt
beskriver detaljerna för hur ett Familjemedlemskap ska utformas eller vad syftet
med kategorin är, har kansliet gjort antaganden som behövs för att kunna
genomföra utredningen.
En teknisk utredning utifrån antagandena är genomförd hos leverantören av
medlemssystemet.

Antaganden
Syftet med Familjemedlemskapet är att öka benägenheten för föräldrar och
barn att bli medlemmar i Diabetesförbundet.
Då det idag inte finns stöd i vårt medlemsregister för att införa ett
Familjemedlemskap har följande systemmässiga antaganden gjorts för att kunna
utreda hur ett Familjemedlemskap sätts upp i medlemssystemet:
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Förbundsstyrelsens förslag nr 3 samt Motionerna 1, 5, 8, 14, 23 och 31
från Riksstämman 2018.

•
•
•
•

En person i familjemedlemskapet är Huvudmedlem.
Övriga personer kopplade till ett Familjemedlemskap är folkbokförda på
samma adress som
Huvudmedlem.
Personnummer finns på samtliga medlemmar som ingår i ett
familjemedlemskap. Detta eftersom Diabetesförbundet ansöker om
statsbidrag baserat på medlemsunderlag per person, dels för att övriga
personer som ingår i Familjemedlemskapet behöver kopplas till den
adress som Huvudmedlem är folkbokförd på.

Resultat av genomförd utredning
Den sammantagna utredningen av Familjemedlemskap visar följande för- och
nackdelar:
Fördelar:
•

En gemensam medlemsavi för ett familjemedlemskap.

Nackdelar:
•

•

Familjemedlemskap kräver avancerade förutbestämda regler krävs för
att hantera kollektiva konsekvenser som inte finns vid individuellt
medlemskap. Reglerna behöver t ex omfatta:
• Hur systemet hanterar om en Huvudmedlem avlider eller väljer
att avsluta sitt medlemskap i Diabetesförbundet. Vem tar över
Huvudmedlemskapet?
• Hur ska systemet hantera barn som bor på olika adresser i
folkbokföringen?
• Huvudmedlem alternativt Familjemedlemmar som flyttar till
annan adress.
Avancerad systemutveckling krävs för att hantera regelverket

Analys och slutsats
Efter utredning ser kansliet inte att det huvudsakliga syftet – att underlätta för
familjer att kollektivt ansluta sig till Diabetesförbundet kan uppfyllas, då
medlemsintäkterna och tillkommande statsbidrag realistiskt beräknat inte
täcker kostnaderna för att införa ett familjemedlemskap.
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från Riksstämman 2018.

Då utredningen inte visar tillräckliga fördelar av införande av ett
Familjemedlemskap har utredning av hur ett Familjemedlemskap berörs av
GDPR ej utretts fördjupat.
Förbundsstyrelsen anser att utredningen gjord och hänvisar till
Förbundsstyrelsens förslag nr 6 – Ekonomisk inriktning
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Motion 3 från Riksstämman 2018:
Förbundstidningen ”Allt om Diabetes”
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
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.

Åtgärd
Förbundsstyrelsen anser också att det är högst önskvärt att få in mer tips och
material från föreningarna till medlemstidningen Allt om Diabetes. Det finns en
demokratisk och geografisk aspekt att innehållet speglar verksamheten på alla
nivåer i organisationen.
För att realisera behovet av att vara mer lokala och närmare medlemmarna
efterlyser redaktionen direkt återkoppling och interaktion från föreningarna.
Det är väldigt sällan som material eller tips kommer från föreningarna till
redaktionen. Idag måste de aktivt söka material från föreningarna genom att
bevaka hemsidor, sociala medier och själva kontakta föreningar.
För att uppfylla Riksstämmans beslut krävs det således att föreningarna aktivt
tipsar redaktionen om innehåll. Det måste dock alltid vara redaktionen som gör
den redaktionella bedömningen utifrån nyhetsvärde, aktualitet och utrymme för
vad som kommer med i tidningen, och när.
Allt om Diabetes har en pressläggningstid på ca 8 veckor och utkommer 6
gånger per år. Ett så långsamt media som en tryckt tidning kräver därför en
framförhållning på minst två månader. Tätare utgivning med fler nummer, eller
införande av andra kanaler som når alla medlemmar är inte ekonomiskt
försvarbart i dagsläget, särskilt med tanke på kraftigt vikande annonsering.
Det finns utrymme disponerat för inlägg från lokal- och länsföreningar i
tidningen Allt om Diabetes, de sidor som heter På Gång, men även andra sidor
kan vara aktuella beroende på nyhetsvärde och aktualitet.
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Motion 4 från Riksstämman 2018:
Angående gåvor till fonder
administrerade av Svenska
Diabetesförbundet
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
att

stämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att se över möjligheten för
förbundets medlemmar att skänka en extra gåva vid medlemsavisering.

Åtgärd
Förbundsstyrelsen har som en del av ett större utredningsarbete kring
Diabetesförbundets ekonomiska situation vald att lyfta in frågan i det arbete
som kallats “Utvecklingsuppdrag 2019-2021", beslutad av Förbundsstyrelsen
och Diabetesfondens styrelse i maj 2018.
Resultatet av utvecklingsuppdraget visar att insamling av gåvor bör göras till
Diabetesförbundet, så att utdelning av ändamålsmedel till såväl
kunskapsspridande verksamhet som bedrivs av Diabetesförbundet med
tillhörande föreningar, som forskningsanslag som delas ut via Diabetesfonden,
möjliggörs.
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Motion 10 från Riksstämman 2018:
Tecknande av privatförsäkringar för
personer med funktionshinder
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
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.

Åtgärd
Svenska Diabetesförbundet bevakar dessa frågor genom sitt medlemskap i
Funktionsrätt Sverige och genom samarbete med försäkringspartners för att täcka upp
bristande samhällsskydd.
Funktionsrätt Sverige är den organisation som både bedriver påverkansarbete samt
driver lagstiftningsfrågor i dessa ärende som Riksstämman gett Förbundsstyrelsen i
uppdrag att bevaka på nationell nivå. Genom Funktionsrätt får vi löpande information
om vilka remissvar som är aktuella att avge synpunkter i samt möjlighet att tillsammans
med organisationer med liknande behov avge våra synpunkter som en del i en större
satsning med starkare röst än om vi som enskilt förbund skulle driva samma frågor.
Förutom vår medverkan i Funktionsrätt Sverige, bevakar och utvecklar vi löpande
Diabetesförbundets eget försäkringserbjudande för att möta upp bristande skydd ifrån
samhället för personer med diabetes. Diabetesförbundet erbjuder i dagsläget, inom
ramen för huvudmedlemskapet flera olika medlemsförsäkringar för olika faser i livet,
från barnförsäkring till Bo-Kvarförsäkring, som gör livet med diabetes tryggare för
många av våra medlemmar.
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Motion 12 från Riksstämman 2018:
Tandvård på lika villkor
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

Riksstämman antar motionen och att förbundsstyrelsen bevakar frågan,
och

Att

Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att söka samarbete med andra förbund
för att driva frågan om högkostnadsskydd.

Åtgärd
Förbundsstyrelsen bevakar frågan att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet
för hälso- och sjukvård, dvs att ”tänderna blir en del av kroppen” och inte ligger
utanför sjukvården som idag. FS anser att det är en demokratisk rättighet att
tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.
Det är en fråga som många förbund lyft genom åren. Diabetesförbundet har inte
resurser själva att driva frågan utan gör det primärt genom Funktionsrätt
Sverige, där 46 förbund ingår, vilket ger större tyngd och påverkanskraft.
Det pågår en utredning om jämlik tandhälsa på uppdrag av regeringen.
Funktionsrätt Sverige har bjudit in utredaren Veronica Palm till dialog, som
tackat nej i väntan på betänkandet som skulle redovisats den 1 mars 2020. Hela
utredningen har emellertid förlängts till 1 mars 2021 med tilläggsdirektivet:
Regeringen utvidgar uppdraget om ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa till
att även utreda och föreslå en ny reglering för tandvård till personer med
särskilda behov av tandvårdsinsatser.
Förbundsstyrelsen har bevakat utredningens resultat och redovisningen den 1
mars 2021. Resultatet samt förslag på vidare åtgärder utifrån det redovisas på
Riksstämman 2021.
I början av 2020 lanserade Diabetesförbundet som en proaktiv insats en
tandvårdsförsäkring för våra medlemmar. I grunden vill vi inte att det ska
behövas en särskild tandvårdsförsäkring och målet är att den ska kunna
avskaffas när tandvården ingår i högkostnadsskyddet. Vår tandvårdsförsäkring
ska därför ses som ett komplement till gällande tandvårdssystem.
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Motion 13 från Riksstämman 2018:
Angående organisationsförändring av
lokala diabetesföreningar inom länet
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med
uppgift att finna vägar för att engagera medlemmar i föreningsarbetet
och stärka och förenkla arbetet inom organisationen.

Åtgärd
Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp som under 2020 och 2021 har haft
12 digitala sammanträden. Arbetsgruppen bestod av representanter från länsoch lokalföreningar från Norrbotten till Skåne samt representant från
förbundskansliet.
Förbundsstyrelsens svar omfattar fyra huvudområden: Engagemang, Utbildning,
Föreningsadministration/föreningsdemokrati/styrelsearbete samt Stadgar.

Engagemang
Det lokala engagemanget är en viktig grundbult i Diabetesförbundets
verksamhet. Det kan vara i form av studiecirklar, mötesplatser, arbetsgrupper,
promenader, fikastunder att samla medlemmar och få dem att lära känna
föreningen samt utbyta erfarenheter mellan personer med diabetes och
närstående.
I en arbetsgrupp kan medlemmen göra tidsbegränsade insatser och med det
kunna prova på innan man vågar ta på sig ett förtroendeuppdrag. För att locka
in nya medlemmar och intresserade att ta förtroendeuppdrag är ett tips att
starta familjegrupper. Dels att barnen när de blir äldre vill engagera sig i
föreningen och dels att föräldrarna, när barnen vuxit upp, vill fortsätta engagera
sig i Diabetesförbundet. Uppmana vårdcentraler att träffa Diabetesföreningen
och skapa kontaktyta för att finna presumtiva medlemmar
Föreningen kan skapa sektioner med eget budgetansvar.
Föreningen kan hjälpa till att finna verksamhets-/möteslokaler för
arbetsgrupper och sektioner nära medlemmarna via t.ex. kommun, ABF, andra
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organisationer. ABF är till exempel behjälpliga med ledare, föreläsare,
kulturarrangemang etc. Det är bra om föreningen är representerad i ABFs
arbete.
I föreningar som omfattar stora geografiska områden eller olika kommuner kan
ett mål kan vara att sektionen växer sig stark till att bilda ny eller återskapa en
Diabetesförening i området/kommunen. I det arbetet kan länsföreningen vara
behjälplig.
Samarbete med andra föreningar inom folkrörelsen, t.ex. Förbundet Hjärt-Lung,
Funktionsrätt Sverige, kring föreläsningar, evenemang, påverkansarbete.

Utbildning
”Vi människor lär så länge vi lever, men organisationer lever bara så länge de
lär.” För att lära sig mer om styrelseuppdrag kan det vara lämpligt att gå en kurs
eller anordna en studiecirkel i föreningskunskap. Denna kunskap omfattar hur
beslut tas i en Diabetesförening, styrelsens mandat och ansvar, medlemmarnas
rättigheter och skyldigheter. Denna kunskap har växt fram under en lång tid och
ska inte betraktas som statisk utan en kunskap som är i förändring.
Förslagsvis att ha styrelseutbildning i samband med styrelsemöte där man t.ex. i
samarbete med ABF inleder styrelsemötet med ett utbildningspass. Passen kan
ha olika teman beroende var i planeringsprocessen styrelsen befinner sig i, t.ex.
budgetarbete.
Föreningen kan även ta hjälp av Folkhögskolor att genomföra kurser och
utbildningar.
Förbundsstyrelsen har för avsikt att bland annat ta fram material till
studiecirklar via ABF om hur Svenska Diabetesförbundet fungerar till
medlemmar och förtroendevalda.

Föreningsadministration/föreningsdemokrati/styrelsearbete
Att driva en förening innebär en hel del pappersarbete. Handlingar som ska till
kommun, Skatteverket, Diabetesförbundet med flera. Postnord har aviserat att
de framöver kommer leverera brev med varannan dags täthet istället för varje
dag. Det har även varit problem under åren lopp att handlingar skickade
brevledes inte har kommit fram till sin destination.
Ett säkrare sätt är då att skanna in sina handlingar (PDF) och skicka in dem via Epost.
Diabetesförbundet har under åren arbetat med att digitalisera flera av sina
handlingar så att de kan skrivas in på dator och skickas via E-post. Förbundet
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följer noga den tekniska utvecklingen, bland annat att kunna signera dokument
digitalt på ett säkert sätt.
Tekniska lösningar till trots är det viktigt att föreningen utser personer som ser
till att handlingar till förbundet (och andra intressenter, t.ex. kommun) kommer
in i tid. Där skulle även länsföreningarna få i uppdrag att hjälpa till med att
handlingarna kommer in.
Bokföring är ett område som kräver en hel del administration. Idag finns
bokföringsprogram som kan kopplas till föreningens bankkonto, t.ex.
Speedledger, Visma, Fortnox. Finns även föreningar som lagt ut sin bokföring
och lönehantering externt, t.ex. via bokföringsfirmor, Funktionsrätt Sverige.
På Diabetesförbundets hemsida, https://www.diabetes.se/foreningsmanualer,
finns information kring förenings- och styrelsearbete, t.ex. styrelseprotokoll.
Vad gäller protokoll är det viktigt att fundera på vad ska stå i ett protokoll och
vad som inte ska stå (t.ex. känsliga uppgifter som istället bör finnas i en bilaga).
Ett förslag är att sätta samman manualer för styrelsearbetet samt överlämning
till ny styrelse (t.ex. en överlämningsguide)
Under pandemin har behovet ökat av alternativa sätt att träffas än traditionellt
fysiska möten. Idag finns ett flertal digitala mötessystem som t.ex. Zoom,
Google meet och Teams att tillgå. Dock behövs en ökad kunskap om att kunna
använda dess system. ABF erbjuder ett antal kurser och studiecirklar i ämnet.
Läns- och lokalföreningar kan erhålla gratis eller kraftigt reducerade priser på
program och tjänster från Google och Techsoup (Microsoft, Zoom m.fl.),
www.techsoup.se, https://www.google.com/intl/sv/nonprofits/

Stadgar
Stadgar och lokala föreskrifter är de regelverk som anger hur vår organisation
styrs och verkar. Vikten av de lokala föreskrifterna anges i förbundets stadgar
från 2018 i §3, §4, §14, §15, §17 och §22. Förbundets stadgar reglerar vissa
förehavanden i läns‐ och lokalföreningar och lämnar andra till respektive
förening att avgöra. Det är därför viktigt att de lokala föreskrifterna
kompletterar i de delar som förbundets stadgar inte reglerar. Lokala föreskrifter
skall antas av medlemmarna på föreningens årsmöte och beslutet skall skrivas in
i årsmötesprotokollet. De lokala föreskrifterna bör finnas lättillgängliga för
föreningens medlemmar att ta del av, förslagsvis läggas in på föreningens
hemsida.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Hur och när årsmöte skall
genomföras regleras dels i förbundets stadgar (§17, §22) och dels i föreningens
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lokala föreskrifter. De lokala föreskrifterna ska ange hur styrelsen väljs på
årsmötet och längd på mandatperiod, t.ex. om ordförande, kassör väljs särskilt
på årsmötet eller om alla styrelseposter utses vid det konstituerande mötet.
Minsta antal ledamöter i styrelsen anges i förbundets stadgar till 3 personer.
Uppdragen som ordförande, kassör och sekreterare får inte samtidigt innehas
av samma person.
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att representant/er från
länsföreningen bjuds in till lokalföreningens årsmöte samt att representant/erna
inte tillhör den egna lokalföreningen. Länsföreningens representant ska ha
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
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Motion 19 från Riksstämman 2018:
Information på de mest förekommande
språk
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att

information inom kost, levnadsvanor och motion på arabiska, persiska,
somaliska tillhandahålles.

Åtgärd
En kompletterande undersökning bland diabetessamordnare i landet kring vilka
språk som det fanns mest behov av gjordes våren 2020. Därefter togs det fram
informationsblad med tema Typ-2, Typ-2 och fysisk aktivitet, Typ-2 och mat på
engelska, arabiska, somaliska och dari. Dessutom togs ett generellt blad om Typ2 fram på lätt svenska.
Informationsbladen finns nedladdningsbara bland annat på hemsidan, i
webbutiken och på internetmedicin.se. De har också spridits till SFSD genom
artikel i deras tidning, samt till riksförbunden för de aktuella språkområdena.
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Motion 25 från Riksstämman 2018:
Medlemsvärvningsnummer av tidningen
Diabetes
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
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.

Åtgärd
Det finns generellt en nedåtgående trend i viljan att gå med i föreningar, som
Diabetesförbundet delar med övriga föreningssverige. Människor väljer att
engagera sig i frågor på andra sätt idag, i andra typer av nätverk, i sakfrågor, i
projekt och inte minst digitalt. Förhoppningen att öka medlemsantalet i en
betydande utsträckning är med rådande läge inte så hög. Vi måste därför
identifiera nya möjliga sätt att fånga människors engagemang och viljan att göra
det tillsammans genom Diabetesförbundet som aktör.
Förbundsstyrelsens och kansliets utgångspunkt är att det inte finns något som
tyder på att en årlig tidning med fokus bara på medlemsvärvning skulle öka
medlemsantalet i motsvarande grad som ett framtagande av en så specifik
tidning skulle kosta ekonomiskt och resursmässigt. Förbundet har därför valt att
satsa på flera andra typer av medlemsvärvande insatser.
Grundläggande för en medlemsorganisation är att vårda och behålla befintliga
medlemmar, så kallad medlemsvård. Detta eftersom rekrytering av nya
medlemmar, som också måste göras, ofta kräver stora insatser och driver
kostnader. På nationell nivå utvecklar vi medlemsvårdande tjänster och
produkter som till exempel tidningen Allt om Diabetes och diabetesrelaterade
försäkringar som en del i huvudmedlemskapet. Utöver det kommer
förbundskansliet framöver att utveckla och erbjuda fler nationella aktiviteter
som lokalföreningarna, i tillägg till lokalföreningarnas egna aktiviteter, kan
erbjuda medlemmarna lokalt. Ett sådant exempel kan vara digitala föreläsningar
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och utbildningar, med tillhörande diskussionsunderlag som lokalföreningen kan
bjuda in medlemmar fysiskt till när så blir möjligt.
Rekrytering av nya medlemmar behöver och ska göras på alla nivåer i
organisationen. Nationellt arbetar Förbundskansliet fram material såsom
värvningsfolder, presentation, pluggannonser med mera som finns tillgängligt
på hemsidan (Föreningsstöd) och i butiken. Lokalt behöver föreningarna arbeta
med alltifrån uppsökande verksamhet, utåtriktade aktiviteter och lokal
annonsering.
Medlemstidningen Allt om Diabetes (som bytte namn 2016) har både
medlemsvårdande och rekryterande funktion genom sin aktualitet och
inspirerande utformning. Nummer 6, 2020 skickades ut till alla
diabetesmottagningar i Sverige (ca 700 st) med ett prenumerationserbjudande,
tyvärr med sval respons.
Allt om Diabetes kom också som specialbilaga i Aftonbladet i november 2020.
Ambitionen med denna satsning var att främst rikta sig till personer med
diabetes och anhöriga som inte redan är medlemmar och genom kunskap och
annonser för såväl medlemskap som månadsgivande öppna för möjligheten att
stötta oss.
Sociala medier är självklart en mycket viktig kanal för att sprida kunskap
information till medlemmar och allmänhet. Förbundskansliet arbetar ständigt
med utveckling av våra sociala kanaler utifrån de resurser vi har. Under 2020
satsade vi rejält på närvaro på våra sociala kanaler och ser en positiv trend i
antal inlägg, interaktioner, besökare och följare. Arbetet att utveckla förbundets
digitala närvaro fortsätter i allt högre takt. Förhoppningen är att vi också ska
kunna mäta vår ökade närvaro och engagemang i form av finansiellt stöd till oss,
i ökat antal medlemmar och givare.
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Förbundsstyrelsens svar till Motion 26
från Riksstämman 2018:
Diabetescertifiering, en möjlighet att
kvalitetssäkra och marknadsföra sin
verksamhet
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
Att stämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att fortsätta påverkansarbetet
för en diabetessäkrad äldrevård
Att stämman uppdrar åt förbundsstyrelsen att arbeta för
diabeteskonsulenter på fler platser i Sverige

Förbundsstyrelsens svar
Under mandatperioden har påverkansarbetet bedrivits i starkt reducerad
omfattning p g a neddragningar av medarbetare på förbundskansliet och specifikt
under 2020-21 på grund av den rådande pandemin.
Påverkansarbetet har främst bedrivits genom representation av ordförande och förste
vice ordförande i de forum där representation varit möjlig. I
dessa samverkansgrupper och nätverk samt i mediala sammanhang har
Diabetesförbundets representanter påtalat vikten av att säkerställa att diabetesvården
för äldre håller god kvalitet.
Med en omstart av Föräldrarådet under hösten 2020 har en agenda för påverkan satts
där uppföljning av hur arbetet med diabeteskonsulent i region Jönköping fungerat och
hur ett återtagande av påverkansarbetet från Diabetesförbundets sida på detta område
bör se ut. Utvärderingsarbetet pågår under våren 2021 och utifrån resultatet bör en
strategi arbetas fram för hur arbetet med att utöka antalet diabeteskonsulenter i
regionerna bör utformas.
Under våren 2021 kommer rekrytering av en ansvarig för utredning och påverkan leda
till att påverkansarbetet utifrån idéprogrammet kommer att kunna bedrivas mer
systematiskt på den nationella nivån, vilket också ger förutsättningar för en samordning
av påverkansarbetet på regional och lokal nivå i organisationen. Därutöver
bör Diabetesförbundet även utreda och utvärdera möjliga finansierings –
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och genomförandemöjligheter för certifieringsutbildningar för yrkesgrupper som stöttar
personer med diabetes, där sådana saknas idag.
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Motion 28 från Riksstämman 2018:
Rätten till moderna hjälpmedel
Riksstämmans beslut
Riksstämman 2018 beslutade:
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 Förbundsstyrelsen i sitt arbete med frågan ska arbeta mot ojämlikhet hos
landstingen i tillgången till tekniska hjälpmedel så som insulinpumpar och
CGM/FGM för att alla ska ha tillgång till likvärdig vård och undvika
komplikationer.

Åtgärd
Under mandatperioden har påverkansarbetet bedrivits i starkt reducerad omfattning p
g a neddragningar av medarbetare på förbundskansliet och specifikt under 2020-21 på
grund av den rådande pandemin.
Påverkansarbetet har främst bedrivits genom representation av ordförande och förste
vice ordförande i de forum där representation varit möjlig. I dessa samverkansgrupper
och nätverk samt i mediala sammanhang har Diabetesförbundets representanter
påtalat vikten av den enskilda individens rätt att påverka behandlingen av sin sjukdom
oavsett behov av behandling samt i aktuella forum påtalat vikten av jämlik tillgång till
tekniska hjälpmedel och likvärdig vård för att undvika komplikationer, särskilt när
pandemin gjort att vårdbesök och förebyggande insatser, så som fotvård, ställts in.
Diabetesförbundet har representerats i följande nationella arbetsgrupper under
mandatperioden:
•
•
•
•
•

Nationell Arbetsgrupp för Diabetes (NAG-D) för kunskapsstyrning och jämlik
vård
Nationella Diabetesregistret (NDR)
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) Både Rundabordssamtal
Diabetes samt Rundabordssamtal med föreningar inom Funktionsrätt.
Läkemedelsverket (LV)
Transportstyrelsen (körkortsfrågor, medicinska samt ögon)

153

Motion 28 från Riksstämman 2018:
Rätten till moderna hjälpmedel

Under våren 2021 kommer rekrytering av en ansvarig för utredning och
påverkan leda till att påverkansarbetet utifrån idéprogrammet kommer att
kunna bedrivas mer systematiskt på den nationella nivån, vilket också ger
förutsättningar för en samordning av påverkansarbetet på regional och lokal
nivå i organisationen.

154

