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§1
Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska Diabetesförbundet, hälsade samtliga hjärtligt
välkomna till Svenska Diabetesförbundets riksstämma 2001. Han sade att en
riksstämma är en viktig händelse i alla demokratiskt styrda organisationer. Stämman
är ett tillfälle för diskussion om vad som har gjorts samt vad som behöver och ska
göras framöver. Hans förhoppning var att riksstämman 2001 skall ge en bra
plattform och en vägledning inför det viktiga arbetet framöver, det viktiga arbetet att
gemensamt göra allt för att minimera konsekvenserna av diabetes.

§1
Riksstämmans
öppnande

Stefan Leufstedt berättade att när han för två år sedan, i maj 1999, valdes som
förbundsordförande var det ett ögonblick med starka känslor som han beskriver med
tre ord: glädje, förväntan och spänning. Glädjen över att ha fått förtroendet att
tillsammans med övriga ledamöter leda en stor ideellt arbetande organisation in i
2000-talet. Förväntan på vad han tillsammans med styrelsen skulle kunna göra för
att stärka en redan framgångsrik organisation. Spänning över den viktiga men svåra
uppgiften att förvalta det som är bra och samtidigt uppfylla egna och andras
förväntan på att hitta det nya, morgondagens organisation och morgondagens
verksamhetsformer.
Stefan Leufstedt gav en översikt över verksamheten under de senaste åren och
framförde att förbundsstyrelsen hade lagt ett stort engagemang och mycket kraft på
att göra Svenska Diabetesförbundet ännu starkare. Som grund för det
utvecklingsarbete som har pågått under hela mandatperioden låg det klart uttalade
syfte och den strategiöversyn som beslutades på riksstämman 1995.
Förbundsstyrelsen har under den gångna mandatperioden valt att koncentrera krafter
och resurser på att analysera och utveckla den centrala organisationen samt att
genomföra och utveckla viss högprioriterad verksamhet. Detta har inneburit ett
medvetet val att vänta med viss verksamhet och vissa konkreta förbättringsåtgärder.
Stefan Leufstedt gav några exempel på högprioriterad verksamhet.
Han började med Vi Värderar Vården (VVV) där målet är att landstingen i Sverige
ska använda VVV-metoden som ett naturligt verktyg i sitt kvalitetsarbete. Det skulle
innebära att vårdkonsumentens perspektiv skulle både uppfattas och behandlas som
ett avgörande kvalitetsperspektiv.
Stefan Leufstedt redovisade vidare att arbetet kring nationella riktlinjer prioriterats.
Där hade ett samarbete satts igång mellan Socialstyrelsen, professionen och Svenska
Diabetesförbundet, när det gäller att utvärdera de nationella riktlinjerna. Han lyfte
även fram att det nu var dags att i verksamheten gå från att arbeta med riktlinjerna
till att använda riktlinjerna som en utgångspunkt och ett redskap, där vi bevakar och
påverkar den vård som erbjuds. Han gav som exempel på detta att i
verksamhetsplanen år 2001 har vi t.ex. diabetesfoten som ett fokusområde och som
utgår från nationella riktlinjerna.
Stefan Leufstedt fortsatte med att berätta om förbundets arbete med anledning av
Utredningen om översyn av läkemedelsförmånen (ULF) och det betänkande som det
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resulterat i. Han ansåg att det hade varit ett oerhört roligt arbete sett utifrån det
engagemang och den känsla av sammanhållning som det har gett.
Stefan Leutstedt menade att Ung Diabetes är en mycket viktig del av förbundets
verksamhet. Därför har en relativt stor andel av resurserna satsats på den verksamhet
som Ung Diabetes ansvarar för. Hans uppfattning var att Ung Diabetes hade
utvecklats väldigt mycket under det senaste året. Såväl verksamheten som
arbetsformerna. Han ansåg att det är oerhört viktigt att behålla
ungdomsverksamheten som en naturlig del av förbundets verksamhet och
underströk vikten av att alla hjälps åt med att underlätta och stödja Ung Diabetes
verksamhet.
När det gäller Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond hade ett
mycket omfattande utvecklingsarbete pågått. Vid sidan av att utarbeta en ny
struktur, en ny strategi och nya arbetsformer för stiftelsen så hade det varit av
avgörande betydelse att skapa en legitimitet i omvärlden.
Stefan Leufstedt nämnde även en del av allt det som har pågått på förbundet:
tidningen, interna och externa kurser, utbildningar m.m.
Göran Sundquist, sekreterare i Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfonds läkarråd, tackade för att han blivit inbjuden till Svenska
Diabetesförbundets riksstämma. Han började med att presentera sig som en klinisk
diabetesforskare, en diabetesläkare som allt mer forskar.
Göran Sundkvist berättade att han sitter med i SD:s läkarråd och sedan ett par år är
han sekreterare i rådet. Han berättade även lite om vad han som sekreterare gör i
rådet, vilket bl.a. innebär att fördela ansökningarna till övriga experter i rådet.
Rådets roll är att bedöma och ge förslag till stiftelsens styrelse avseende de
ansökningar som inkommit till Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfond. Han framförde att han genom detta hade fått en väldigt bred insikt i
all diabetesforskning i Sverige vilket var väldigt intressant. Göran Sundquist
noterade att det finns mycket att göra.
Göran Sundkvist framförde också att det arbete som lagts ned för vidareutveckling
av stiftelsen nu hade resulterat i en bra lösning och som verkade vara mycket
framåtsyftande och som verkligen kommer att visa sig vara lyckosam för
diabetesforskning och diabetespatienterna i Sverige.
Göran Sundkvist sade att han hade en bild som han var bekymrad över. Detta gällde
tre stora fonders stöd till forskning i Sverige. Cancerfonden ger 271 miljoner per år,
Hjärt-Lungfonden 63 miljoner och sedan Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
forskningsfond med cirka 10 miljoner per år. Han ansåg att det var en avsevärd
diskrepans i förhållande till denna viktiga sjukdom. Han hoppas nu att alla
gemensamt ska kunna driva detta så att det blir mer pengar till forskningen.
Han sade att detta var viktigt och att det var hans egentliga budskap till
riksstämman.
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Ingvar Nilsson, ordförande i Jönköpings diabetesförening, överlämnade en gåva till
Forskningsfonden på 100.000 kronor. Dessa pengar hade insamlats bl.a. genom
försäljning av Bingolotto, vanliga lotter och givmilda medlemmar som vill satsa på
diabetesforskningen. Ingvar Nilsson framhöll vikten av att tänka på fötterna då han
ofta möter personer som har svåra lidanden och hoppades att det lidandet skulle
kunna minskas.
Stefan Leufstedt, tackade för gåvan och påminde om att Jönköpings diabetesförening
även hade överlämnat en likadan gåva vid föreningens 50-årsjubileum 2000.
Bjørnar Allgot, generalsekreterare i Norges diabetesförbund, sade att han vid denna
riksstämma representerade International Diabetes Federation (IDF). Han började
med att framföra en hälsning från International Diabetes Federation och presidenten
Sir George Alberti till den svenska riksstämman.
Bjørnar Allgot berättade att WHO (Världshälsoorganisationen) och IDF hade tagit
fram en del statistik. 1994 var det ungefär 120 miljoner människor med diabetes i
världen. 2000 har antalet ökat till 170 miljoner. 2010 räknar man med att det är 240
miljoner och WHO samt IDF räknar med att det är 300 miljoner människor med
diabetes år 2025. Ökningen är störst på typ 2-diabetes men antalet människor med
typ 1-diabetes har också ökat.
Bjørnar Allgot talade om att flera typer av diabetes hade införts, som begreppen typ
3-diabetes, anhörig till någon som har typ 1-diabetes eller typ 2-diabetes. Detta för
att visa att diabetes handlar om att få ett samarbete också med dem som tycker om
någon som har diabetes. Typ 4-diabetes, det är de som arbetar med diabetes, för att
visa att diabetes är ett lagspel. I IDF har man en grundsyn att diabetes är en
gemensam fiende till alla som har typ 1-, typ 2-, typ 3- eller typ 4-diabetes. Diabetes
är en sjukdom med två ansikten, det går an att leva gott med diabetes, men det går
också an att dö av den både i rika och i fattiga länder.
Den viktigaste delen av diabetesvården är den du gör hemma. Vi kan inte gråta till
oss en bättre hälsovård och ett gott liv och inte heller kräva det av någon annan. Vi
kan skapa det tillsammans och därför är det nödvändigt att ha ett nära och gott
samarbete.
Bjørnar Allgot avslutade med att tala om att det har varit en givande utveckling i
IDF av medlemsorganisationerna, dvs. antalet diabetesorganisationer i alla länder
har ökat. 1950 var det 16 medlemsorganisationer i 12 länder medan det idag är 177
medlemsorganisationer i IDF. IDF ser också att en större rörelse behövs eller vi kan
se att vi behöver en global rörelse. För att få en global rörelse, så behöver vi inte
bara en organisation utan vi behöver dig och vi behöver mig. Tack för
uppmärksamheten.
Håkan Wallensten, ny kanslichef på Svenska Diabetesförbundet gav en kort
presentation av sig själv.
Stefan Leufstedt förklarade därefter 2001 års ordinarie riksstämma för Svenska
Diabetesförbundet för öppnad.
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§2
Rosalie Gnipe, kansliet, redovisade antalet registrerade ombud, fullmakter och
registrerade från förbundsstyrelsen; 192 registrerade ombud, 30 fullmakter och 11
röstberättigade från förbundsstyrelsen. Totalt 233 röster.

§2
Justering av
röstlängden

Stämman beslutade
att fastställa röstlängden med 233 röstberättigade.
§3
Stefan Leufstedt anmälde styrelsens förslag om att Ung Diabetes skall ha yttrandeoch förslagsrätt under riksstämman.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens förslag att Ung Diabetes centrala ledning skall
ha yttrande- och förslagsrätt under riksstämman.

§3
Förbundsstyrelsens
förslag nr 1 om
yttranderätt m m
vid stämman

§4
Kanslichef Håkan Wallensten redovisade tider och former för utskick av kallelse till
stämman.

§4
Stämmans behöriga
utlysande

Stämman beslutade
att anse riksstämman behörigen utlyst.
§5
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning och tidschema.
Stämman beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning.

§5
Fastställande av
arbetsordning

§6
Stefan Leufstedt anmälde förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista.
Jens Johansson, Kronoberg, yrkade, att punkt 22 och 25 behandlas under punkt 22,
att punkt 40 och 41 behandlas under punkt 40 samt att den nya punkten 40 skall
tidigareläggas och behandlas under den vakanta punkten 25.
Bert Bohlin, Kungälv Ale, föreslog att presidiet skulle få i uppgift att anpassa och
förbereda punkt 53: Förbundsstyrelsens förslag nr 5 om medlemsavgift och punkt
54: Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om tidningsavgift. Han ansåg att tidigare
punkter kan få en konsekvens på dessa två punkter, efter hur stämman beslutar.

§6
Fastställande av
föredragningslistan

Stämman beslutade
att bifalla ändringsförslaget att punkt 22: Förbundsstyrelsens förslag nr 9 om
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stadgeöversyn samt punkt 25: Motion nr 5 om stadge- och organisationskommitté
behandlas under punkt 22.
att bifalla ändringsförslaget att punkt 40: Förbundsstyrelsens förslag nr 4 om projekt
regionsekreterartjänster och punkt 41: Motionerna nr 21 och nr 22 om
regionsekreterarna behandlas under punkt 40
att punkt 40 skall tidigareläggas och behandlas under den vakanta punkten 25.
att bifalla förslaget att uppdra åt presidiet att anpassa och förbereda punkterna 53:
Förbundsstyrelsens förslag nr 5 om medlemsavgift och 54: Förbundsstyrelsens
förslag nr 6 om tidningsavgift, efter eventuell tidigare under stämman fattade beslut
som kan påverka ärendena, samt
att i övrigt fastställa föredragningslistan enligt förbundsstyrelsens förslag.
§7
Valberedningen föreslog till stämmopresidium Manfred Karlsson, Norrtälje, Anders
Ericsson, Löderup, och Sune Alm, Skebobruk.
Stämman beslutade
att i enighet med valberedningens förslag till ordförande för riksstämman välja
Manfred Karlsson, sammankallande, Sune Alm och Anders Ericsson.

§7
Val av tre
ordföranden för
stämman

Stefan Leufstedt lämnade över ordförandeskapet till presidiet.
Manfred Karlsson, på det valda presidiets vägnar, framförde ett tack för förtroendet
att få leda 2001 års riksstämma.
§8
Valberedningen förslog till sekreterare Rosalie Gnipe, förbundskansliet.
Stämman beslutade
att i enighet med valberedningens förslag välja Rosalie Gnipe till sekreterare på
riksstämman.

§8
Val av sekreterare
för stämman

§9
Valberedningen föreslog ledamöter till beredningsutskottet.
Stämman beslutade
att välja Mats Dahlstrand, förbundsstyrelsen, sammankallande, Bo Pantzar, Södra
regionen, Bert Bohlin, Västra regionen, Lars Persson, Mellansvenska regionen,
Sven Georén, Norra regionen och Per-Olof Lindell från Östra regionen.

§9
Val av
beredningsutskott

5

PROTOKOLL FÖRT VID
SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS RIKSSTÄMMA
25 - 27 MAJ 2001
§ 10
Valberedningen föreslog rösträknare vid stämman.
Stämman beslutade
att till rösträknare välja Majgunn Brettmar, Södra regionen, Aina Jonsson, Västra
regionen, Agneta Edström, Mellansvenska regionen, Thommy Falck, Östra regionen
och Maria Holmgren, Norra regionen.

§ 10
Val av fem
rösträknare

§ 11
Valberedningen föreslog protokolljusterare vid stämman.
Stämman beslutade
att till protokolljusterare jämte ordförande välja Anita Jacobsson, Södra regionen,
Jan Nordberg, Norra regionen och Christina Forslund, Mellansvenska regionen samt
att protokollet skall justeras den 14 september 2001.

§ 11
Val av tre
protokolljusterare
att jämte
ordföranden justera
stämmans protokoll
samt fastställande
av justeringsdatum

§ 12
Anmäldes förbundsstyrelsens rapport om åtgärdade motioner från 1997 och 1999.
Stämman beslutade
att med godkännande lägga förbundsstyrelsens rapport om åtgärdade motioner från
riksstämmorna 1997 och 1999 till handlingarna.

§ 12
Förbundsstyrelsens
rapport om
åtgärdade motioner
från stämmorna
1997 och 1999

§ 13
Anmäldes förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för Svenska Diabetesförbundet
1999 med till förbundet knutna fonder/stiftelser.

§ 13
Verksamhetsberättelse för 1999

Stämman beslutade
att lägga 1999 års verksamhetsberättelser för Svenska Diabetesförbundet till
handlingarna.
§ 14
Hans-Olof Stralström, revisor, föredrog revisionsberättelserna 1999 för Svenska
Diabetesförbundet samt till förbundet knutna stiftelser och fonder. Revisorerna
tillstyrkte att riksstämman fastställer verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkningar samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.

§ 14
Revisionsberättelse
för 1999

Stämman beslutade
att lägga 1999 års revisionsberättelser för Svenska Diabetesförbundet till
handlingarna.
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§ 15
Anmäldes förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för Svenska Diabetesförbundet
2000 med till förbundet knutna fonder/stiftelser.

§ 15
Verksamhetsberättelse för 2000

Stämman beslutade
att lägga 2000 års verksamhetsberättelser för Svenska Diabetesförbundet till
handlingarna.
§ 16
Hans-Olof Stralström, revisor, föredrog revisionsberättelserna 2000 för Svenska
Diabetesförbundet, samt till förbundet knutna stiftelser och fonder. Revisorerna
tillstyrkte att riksstämman fastställer verksamhetsberättelse, balans- och
resultaträkningar samt beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.

§ 16
Revisionsberättelse
för 2000

Stämman beslutade
att lägga 2000 års revisionsberättelser för Svenska Diabetesförbundet till
handlingarna.
§ 17
Anmäldes årsredovisningarna för Svenska Diabetesförbundets Information AB 1999
och 2000.
Stämman beslutade
att lägga årsredovisningarna 1999 och 2000 för Svenska Diabetesförbundets
Information AB till handlingarna.

§ 17
Anmälan om
verksamheten inom
Svenska
Diabetesförbundets
Information AB för
1999 och 2000

§ 18
Anmäldes årsredovisningarna för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfond 1999 och 2000.
Stämman beslutade
att lägga årsredovisningarna 1999 och 2000 för Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets Forskningsfond till handlingarna.

§ 18
Anmälan av
verksamheten inom
Stiftelsen Svenska
Diabetesförbundets
Forskningsfond för
1999 och 2000

§ 19
Aktualiserades frågan om ansvarfrihet.

§ 19
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Stämman beslutade
att i enighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter i Svenska
Diabetesförbundet och Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond med
anknutna stiftelser/fonder ansvarsfrihet för räkenskapsåren 1999 och 2000.

Beslut om
ansvarsfrihet

§ 20
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag till uttalande.

§ 20
Ev. uttalande

Elisabeth Klingberg, Örebro, föreslog att det ska vara ett mer uppstramat uttalande
vad gäller kostnaderna av subventionerad fotvård för diabetiker.
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, gjorde ett förtydligande och framhöll styrelsens
framlagda förslag.
Stämman beslutade
att godkänna förbundsstyrelsen förslag till uttalande.
§ 21
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag om inkomma ej godkända motioner.
Stämman beslutade
att uppdra åt förbundsstyrelsen att inför kommande stämmor tydligt klarlägga vilka
som äger väcka motioner samt

§ 21
Förbundsstyrelsens
förslag nr 3
angående inkomna
ej godkända
motioner

att godkänna förbundsstyrelsens redovisning av inkomna motioner.

§ 22
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag nr 9 samt motion nr 5.
Maria Åkerberg, Mjölby, framförde att i första att-satsen april bör förslaget vara
mars istället för april.
Jens Johansson, Kronoberg, yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag nr 9 till
förmån för motion nr 5.

§ 22
Förbundsstyrelsens
förslag nr 9 om
stadgeöversyn samt
Motion nr 5 om
stadge- och
organisationskommitté

Chris Syamputra, Sandviken, yrkade att att-sats nr 1 ändras till mars månad och att
att-sats nr 2 i förbundsstyrelsens förslag nr 9 tillstyrks.
Sven-Olof Andersson, Norrköping, yrkade att mars månad står kvar och att
handlingar till revisorerna ska utgå tre veckor före årsmötet.
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Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen, återkallade första att-satsen och yrkade bifall
till att-sats nr 2 samt biföll tilläggsyrkandet att handlingar till revisorerna ska utgå
tre veckor före årsmötet.
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, sade, avseende motion nr 5, att
förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det krävs att banden och
kommunikationen mellan förbundet centralt och lokalföreningarna ska stärkas.
Förbundsstyrelsen anser dock att man ska gå en annan väg för att uppnå detta och
ej genom kommittén, där man i huvudsak föreslår att den ska få samma uppgifter
som normalt sett och bör ligga på förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen hemställde
att riksstämman beslutar att avslå motionen om en fast stadge- och
organisationskommitté.
Jens Johansson, Kronoberg, framförde att Kronoberg vill att man tar ett totalgrepp
på stadgarna, där alla berörda har inflytande i en stadgekommitté som ligger under
styrelsen samt lämnade förslag att begreppet organisationskommitté skulle strykas
och enbart tala om stadgekommitté och yrkade sedan på bifall till motion nr 5.
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, framförde styrelsens invändning mot att det
skulle vara en fast kommitté.
Håkan Wallensten, kansliet, lämnade förslaget att normalstadgar för Svenska
Diabetesförbundets lokalföreningar § 5 kunde lyda: "Föreningens räkenskapsår
sammanfaller med kalenderår. Bokslut skall för varje år vara verkställt så att
räkenskaperna jämte tillhörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse
skall kunna överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet för
granskning".
Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen, framförde styrelsens bifall till Håkan
Wallenstens förslag.
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, framförde förbundsstyrelsens uppfattning om
fasta grupper och/eller kommittéer. Förbundsstyrelsen vill gå mot en utveckling
där man tillsätter de grupper, kommittéer och samarbeten som krävs för att lösa en
uppgift, för att ta fram ett bra förslag för beslutordning, antingen i
förbundsstyrelsen eller på stämman.
Jens Johansson, Kronoberg, sade att det inte är frågan om en fast kommitté, den ska
dock finnas men man byter ut folk i den efterhand och det är riksstämman som utser
vem som ska ingå i kommittén.
Stämman beslutade
att godkänna ändring av normalstadgan för Svenska Diabetesförbundets
lokalföreningar § 5 till att lyda: "Föreningens räkenskapsår sammanfaller med
kalenderår. Bokslut skall för varje år vara verkställt så att räkenskaperna jämte
tillhörande handlingar samt styrelsens förvaltningsberättelse skall kunna
överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet för granskning".
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att notera att beslutet om stadgeändring fattats med minst 2/3-dels majoritet.
att uppdra år förbundsstyrelsen att inför nästa ordinarie stämma redovisa förslag till
reviderade och uppdaterade stadgar för alla nivåer inom Svenska Diabetesförbundet.
att efter försöksvotering bifalla förbundsstyrelsens yttrande om avslag på motion nr
5 om stadge- och organisationskommitté.
§ 23
Anmäldes motionerna nr 1 och nr 2
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 1 om
länsföreningarnas rättigheter, samt

§ 23
Motionera nr 1 och
nr 2 om förbundets
stadga § 5

att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 2 om
länsföreningarnas rättigheter.
§ 24
Anmäldes motionerna nr 3 och nr 4.
Maria Toss, Storstockholm, yrkade avslag för förbundsstyrelsens yttrande att-sats
två och vill ha kvar fullmaktsomröstning vid hastigt påkommen sjukdom samt
bifall till förbundsstyrelsens yttrande att-sats ett och tre.

§ 24
Motionerna nr 3
och nr 4 om
förbundets stadga §
5 och § 6

Jens Johansson, Kronoberg, ansåg att det är viktigt att ombudsomröstning finns
kvar och yrkade bifall till Storstockholms förslag.
Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen, framförde förbundsstyrelsens bifall till
Storstockholms förslag och återkallade därför förbundsstyrelsens förslag att-sats nr
2 samt yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag i att-satserna 1 och 3.
Sven-Olof Andersson, yrkade bifall till att möjligheten att biträdas med fullmakt ska
utgå ur stadgarna. Det är bara närvarande ombud som ska kunna rösta.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå 1:a att-satsen i motion nr 3 om
förlängning av stämmoperioden
att avslå 2:a att-satsen i motion nr 3 om ombudsröstning samt,
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 4 om
konsekvensändringar vid ändrad stämmoperiod.
§ 25
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag nr 4 samt motionerna nr 21 och nr 22.

§ 25
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Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag,
första att-satsen att godkänna att projektet med regionala sekreterare avslutas 200112-31. Förbundsstyrelsen ser det som angeläget att utveckla den interna kontakten
mellan de olika leden i organisationen och tror det finns andra metoder att utöka
den kontakten. Förbundsstyrelsen vill därför i samverkan med lokal- och
länsföreningarna undersöka alternativa stödformer. Han framförde även
förbundsstyrelsen förslag till ändring av 2:a att-satsen att lyda: "att uppdra åt
förbundsstyrelsen att utarbeta alternativa former för stöd till föreningarnas
praktiska verksamhet och intressebevakning".

Förbundsstyrelsens
förslag nr 4 om
projekt regionsekreterartjänster
samt motionerna nr
21 och nr 22 om
regionsekreterarna

Emma Strömqvist Lund, Örebro, ville först framföra att den här frågan ej är en
personfråga utan en organisationsfråga. Örebro anser att regionsekreterarens roll är
onödig och ett omöjligt mellanled i förbundets organisation och att ordförandemöten
får vara ett kontaktforum där vi tillsammans med förbundsstyrelsen kan diskutera
och lära med stöd i vad andra föreningar tycker och tänker. Hon yrkade bifall till
förbundsstyrelsens 1:a att-sats under förslag nr 4, dvs. att godkänna att projektet
med regionala sekreterare avslutas den 31/12 år 2001 samt tillstyrkte även 2:a attsatsen i enlighet med den föreslagna ändringen.
Jens Johansson, Kronoberg, framförde att han sett hur påtagligt mycket bättre
samarbetet har blivit och hur samarbetet formats på ett bra sätt. Att utveckla den
här verksamheten tar tid och man kanske inte kan fordra att verksamheten ska vara
etablerad redan nu. Jens yrkade bifall till motion 21 och avslag till motion 22 samt
avslag till förbundsstyrelsens förslag nr 4.
Jarl Grönberg, Trelleborg, framförde att södra regionen haft otrolig nytta av
regionsekreteraren och att mycket av den information de fått via regionsekreteraren
skulle de aldrig ha kunnat skaffa sig själv. Han yrkade avslag på förslag nr 4 från
förbundsstyrelsen samt bifall till motion nr 21.
Per Erlandsson, Uppsala, yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag nr 4 och
bifall till motion 21.
Chris Syamputra, Sandviken, yrkade att förbundsstyrelsens förslag bifalles, med ett
tilläggsyrkande: att två regionsekreterare anställs på heltid från den 1 januari år
2002 t.o.m. den 31 december 2003, att förbundsstyrelsen åläggs att till
förbundsstämman 2003 lägga fram ett konkret förslag om regionsekreterarnas
position och ställning inom förbundet.
Leif Brandt, Oskarshamn, framförde att han håller med Jarl Grönberg och yrkade
avslag på motion nr 22 samt bifall på motion nr 21.
Pontus Lundahl, Ung Diabetes, yrkade avslag på motionen och ställde sig på
förbundsstyrelsens sida med undantaget att man bifaller förbundsstyrelsens första
att-sats och avslag på den andra att-satsen. Pontus lade fram ett tilläggsyrkande om
att riksstämman ska ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag på
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fortsatta stödresurser på den regionala nivån, för att kunna bibehålla den service
som finns på regional nivå, och att förslaget ska presenteras vid utgången av 2001.
Gisela Ernfredsson, Lysekil, tillstyrkte motion nr 21 och avslag på motion nr 22.
Presidiet väckte frågan om yttranderätt då Per-Ola Nordle, valberedningen, begärt
ordet utan att ha yttranderätt.
Stämman beslutade
att bevilja Per-Ola Nordle yttranderätt i denna fråga.
Per-Ola Nordle, valberedningen, framförde att mellansvenska regionen har bra
erfarenheter av regionsekreteraren som framför allt drivit intressepolitiska frågor
tillsammans med föreningarna inom regionen. Per-Ola föreslog avslag på
förbundsstyrelsens förslag nr 4 och bifall till motion 21.
MariAnne Lymer, Göteborg, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag att avslå
motionerna 21 och 22 och hade ett tilläggsförslag: att förbundsstyrelsen utser
förbundsstyrelseledamot som har till uppgift att stötta föreningarna.
Emma Strömqvist Lund, Örebro framförde att Örebro liksom Kronoberg ej kan
arbeta utan hjälp. Vi vill ha intressepolitiska sekreterare på kansliet som kan gå på
djupet med olika frågor.
Mats Dahlstrand, förbundsstyrelsen, tillstyrkte förbundsstyrelsens förslag.
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, framförde förbundsstyrelsens resonemang
kring förslag nr 4. Frågan är ju inte om projektet ska avslutas utan den stora frågan
är: Vad kommer efter projektet? Förbundsstyrelsen har ansvaret att skapa
resursfördelningen på ett sätt som både människor ute i lokal- och länsföreningarna
och människor som jobbar centralt uppfattar som ett stöd och som det bästa. Men
vi måste kunna förändra det, om vi är tvungna till det. Målet är alltså detsamma,
stark organisation runt om i landet. Vi känner oss inte övertygade om att den
modell som vi har provat i projektet är den bästa. Vi vill alltså fortsätta och på ett
normalt sätt hitta resursfördelningar. Därför så stöder vi då vårt eget förslag.
Jens Johansson, Kronoberg anser att debatten har vittnat om att regionsekreterare
och organisationen är något positivt som går att utveckla. Vi har en organisation
som är på gång, den har gjort vissa framsteg, den kan komma mycket längre bara
den får den rätta tiden på sig. Vi kan inte göra som så att vi tar bort
regionsekreterartjänsterna utan att veta vad som kommer efter.
Chris Syamputra, Sandviken, yrkade att stämman tar till sig tilläggsyrkande att två
regionsekreterare anställs på två år.
Jarl Grönberg, Trelleborg, fortsatte att yrka på avslag på förbundsstyrelsen förslag
nr 4 och motion nr 22 och bifall till motion nr 21.
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Per Erlandsson, Uppsala, yrkade fortfarande avslag på förbundsstyrelsens förslag
och bifall för motion nr 21.
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, ansåg att den stora frågan är ju faktiskt inte hur
det har varit, den stora frågan är: Kommer det här sättet att arbeta, att stärka oss
framåt. Det är det vi har tagit ställning till i huvudsak och där tror vi att vi kan hitta
andra och bättre modeller. Så alternativet till ett stämmobeslut om att tillsätta
tjänster eller inte, är inte ett annat stämmobeslut om en viss speciell metod eller
modell, utan ett alternativ där förbundsstyrelsen försöker att få mera styrkor,
resurser och arbetsformer på bästa sätt och gör det i en dialog med organisationen.

Stämman beslutade
att efter votering med rösterna 118 för, 107 mot, 6 avstod, bifalla
förbundsstyrelsens förslag nr 4 om projekt regionsekreterartjänster, vilket innebär
att godkänna att projektet med regionala sekreterare avslutas 2001-12-31
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utarbeta alternativa former för stöd till
föreningarnas praktiska verksamhet och intressebevakning
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag på fortsatta stödresurser
på regional nivå, att presentera innan utgången av 2001
att avslå tilläggsförslaget att förbundsstyrelsen utser förbundsstyrelseledamot som
har till uppgift att stötta föreningarna.
att i enighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion nr 21 om
regionsekreterare, samt
att i enighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motion nr 22 om regionsekreterare
§ 26
Anmäldes motionerna nr 6 och nr 7.
Jan Nordberg, Boden, ansåg att utesluta 1/4-del av landet från egen representant
inte är bra för demokratin i förbundet. Jan tyckte att valberedningen ska bestå av en
från varje region och ville uppmana riksstämman att stödja förslaget att bifalla

§ 26
Motionerna nr 6
och nr 7 om
valberedningen
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motionerna 6 och 7 i sin helhet.
Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen framförde att förbundsstyrelsen håller med
om att det ska vara en från varje region, som sitter i valberedningen, men vill ej
stadgereglera det. Det är därför förbundsstyrelsen anser att hänsyn ska tas till det
när valberedning ska väljas. Hans-Jürgen yrkade bifall till förbundsstyrelsens
utlåtande.
Jan Nordberg, Boden, fortsatte att yrka bifall till motionerna 6 och 7 i sin helhet.
Stämman beslutade
att bifalla motion nr 6 samt
att bifalla motion nr 7 om valberedningen.

§ 27
Anmäldes motionerna nr 8, nr 9, nr 10 och nr 14.
Roland Jonsson, förbundsstyrelsen, framförde att det här är ju flera motioner, som
förbundsstyrelsen har sammanfogat, förbundsstyrelsen anser att de har ungefär
samma innebörd på olika steg. Nästa steg i förbundsstyrelsens förändringsarbete är
att se över organisationens interna ekonomi- och transaktionssystem. Innan olika
beslut fattas är det ju viktigt att göra en total seriös översyn av hela systemet med
en så bra konsekvensanalys som möjligt. Med hänvisning till detta, yrkade han
bifall till förbundsstyrelsens yttrande.

§ 27
Motionerna nr 8, nr
9, nr 10 och nr 14
om ekonomi och
avgifter

Börje Medelberg, Storstockholm, framförde att många lokalföreningar befinner sig
i en situation där ekonomin är väldigt ansträngd men samtidigt så ställs det ökade
krav på dem arbetsmässigt. Det är stimulerande men resurskrävande uppgifter som
lokalföreningarna har att arbeta med. Så när Stockholmsföreningen har föreslagit
att ingen avgift ska tas ut av förbundet för de första 100 medlemmarna i varje
lokalförening så är det för att stödja och hjälpa de små och kanske mest
ekonomiskt sårbara lokalföreningarna i vår gemensamma kamp för diabetikerna.
Att göra en översyn är bra och det ställer vi oss gärna bakom, men jag tycker det är
ingen anledning till att stoppa ett förslag som stärker lokalföreningarnas arbete ute
i landet. Han yrkade härmed bifall till motion nr 8.
Chris Syamputra, Sandviken framförde att det kan bli för dyrt om hela familjen ska
gå med och det innebär att vi får mindre statsbidrag för att vi har en massa
familjemedlemmar utanför. Därför så föreslår Mellansvenska regionen att attsatserna 1, 2, 3, 4 och 6 bifalles enligt förbundsstyrelsens förslag, att bifalla
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motionen nr 10 om familjeavgift med följande tillägg: att familjer som betalar två
förbundsavgifter, får registrera övriga familjemedlemmar gratis och att övriga
familjemedlemmar registreras som typ 5, vilket inte räknas in i
ombudsfördelningen till länsstämmorna.
Gunnar Hedin, Örebro, Vi tycker att det är viktigt att underlätta för familjer att till
en rimlig kostnad delta i styrelsearbetet i föreningarna och tydliggöra
föräldrainsatserna i dem. Många föreningar har egna varianter på medlemskap, så
principen finns, och därför så tycker jag att det vore bra om också förbundet
markerar föräldrarnas insatser i förbundets verksamhet. Vårt yrkande är att familj
betalar en och en halv avgift och som familj räknas personer som ingår i samma
hushåll.
Bert Bohlin, Kungälv-Ale, ansåg att det är viktigt att medlemmarna kan få
broschyrer gratis. Han tyckte att vi ska öka de möjligheterna till information och
kunskapsspridning och yrkade bifall på motion nr 14. Bert Bohlin yrkade även att
förbundsavgiften plus tidningen sänks till 75 kronor för lokalföreningar som har
under 250 medlemmar, dvs. bifall till motion nr 9.
Ingvar Nilsson, Jönköping framförde att om ingen avgift uttages, så kommer
föreningar i t.ex. Jönköpings kommun inte att få något bidrag till dessa 100, detta
gäller även landstinget. Så det blir en förlust för föreningen och därför yrkade
Jönköping avslag på motion nr 8, nr 9 och 10 samt bifall till motion nr 14.
Gisela Ernfredsson, Lysekil framförde att de här broschyrerna har värdefull
information som alla diabetiker bör få ta del av och att föreningarna inte kan ta
betalt för dem. Hon yrkade bifall till motion nr 14.
Petter Wermelin, Storstockholm, yrkade bifall till motion nr 14 med tillägget att
varje förening får en basuppsättning av material gratis från förbundet motsvarande
5% av medlemsavtalet.
MariAnne Lymer, Göteborg, yrkade bifall till motion nr 8 och pga. de ekonomiska
konsekvenserna avslag på motionerna nr 9, nr 10 och nr 14.
Stina Vikberg-Jonsson, Arjeplog, ansåg att det inte är meningen att allting ska vara
gratis, för man får inget större engagemang bara för att man har 0 kronor i
medlemsavgift och yrkade bifall till styrelsens förslag.
Roland Jonsson, förbundsstyrelsen. Stockholmsföreningens förslag skulle innebära
cirka 1,3 miljoner i tappade pengar för den totala verksamheten. Nya föreningar
har idag 5.000 kronor i startbidrag. Förbundet har Humanfondpengar som har
delats ut under ett antal år till föreningarna och det är faktiskt åtskilliga kronor för
att få en bra verksamhet i föreningarna. Men vidhöll att det är ju inte pengarna ute i
föreningarna som är absolut det viktigaste utan det absolut viktigaste är engagerade
medlemmar. Yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag.
Börje Medelberg, Storstockholm hade räknat på förslaget i motion nr 8 och det
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ligger under 800.000 kronor
Stämman beslutade
att bifalla första och andra att-satsen i förbundsstyrelsens yttrande.
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 8 om avgift för de
första 100 medlemmarna,
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 9 om sänkning av
förbundsavgiften,
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 10 om familjeavgift.
att efter votering med rösterna 136 för, 91 mot, 2 avstod, i enighet med
förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 14 om gratisbroschyrer,
§ 28
Per-Ola Nordle, valberedningen, föredrog valberedningens förslag till arvoden och
ersättningar.

§ 28
Beslut om arvoden
och övriga
ersättningar

§ 29
Valberedningen föreslog sex basbelopp till förbundsordförande.

§ 29 Arvode till
förbundsordföranden

Jarl Grönberg, Trelleborg, yrkade avslag på valberedningens förslag under punkten
29, förbundsordförandens arvode. Förbundsordföranden har utöver dessa
ersättningar inte något skydd i form av pensionsförsäkring eller inbetalningar till det
nya pensionssystemet. Vidare inga arbetsmarknadsförsäkringar, ingen fallskärm
eller uppsägningsöverenskommelse. Detta är helt oacceptabelt. Han föreslog att
riksstämman ändrar valberedningens förslag under punkt 29 till följande att-satser.
Att arvodet höjs till tio basbelopp plus idag gällande dagersättningar.
Att riksstämman beslutar om tillsättande av en arbetsgrupp som ska förvandla
arvodesersättningen till en tillsvidareanställning med en marknadsanpassad
lön enligt i Sverige gällande arbetsmarknadsmodell. Förslaget ska vara färdigt
att skicka ut på remiss senast den 1 januari 2002.
Att gruppen även ska lägga förslag på pensionsförmån, anställningstrygghet och
försäkringsfrågorna från 2001-06-01 fram till arvodesersättningens förändras
till tillsvidareanställning.
Att gruppen ska senast 2003 till dåvarande riksstämma lägga en motion om att
förvandla arvodesanställningen till en tillsvidareanställning samt i motionen
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Att

noga redogöra för förslaget.
gruppen ska bestå av högst fem personer som alla ska ha erfarenhet av
arbetsmarknadsfrågor.

Ove Nilson, Norrköping, ansåg att det var en kraftig höjning. Kan man ha en
tillsvidareanställning i ett förtroendeuppdrag? Beräknas arvodet på heltids- eller
deltidsrelaterad anställning och ingår också i det arvodet de arvoden som gäller
fondstyrelsen och liknande eller separeras de för sig?
Emma Strömqvist Lund, Örebro, framförde att det här är ju ett förtroendeuppdrag,
det är inte en tjänst. För oss är det väldigt, väldigt viktigt att det är en styrelse som
arbetar. Ordföranden är ansiktet utåt men är egentligen en koordinator av de
människor, starka människor med starka åsikter som finns i en styrelse. Örebro
yrkade på en höjning till 5 basbelopp.
Valberedningen, vi vet sedan tidigare stämmoperioder att ordföranden lägger ner
100 à 110 resdagar plus arbete att förbereda hemma i bostaden osv. Det är så pass
oregelbundet att det är svårt att sköta ett jobb vid sidan om. Utöver de sex
basbeloppen får ordföranden inte någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst, men
däremot så får han – om nu det förslaget går igenom, men som tidigare har varit –
500 kronor om dagen, per sammanträdesdag. Man kan väl då säga att sex basbelopp
och 500 kronor om dagen svarar ungefär mot någon typ av halvtidsersättning.
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade att ordförande erhåller 6 basbelopp
samt ett tilläggsyrkande att förhandlingsdelegationen får i uppdrag att se på
ordförandes försäkringsskydd.
Stämman beslutade
att avslå Jarl Grönbergs förslag om 10 basbelopp.
att efter försöksvotering avslå Emma Strömqvist Lunds förslag om 5 basbelopp
att bifalla valberedningens förslag angående arvode till förbundsordförande
att överlämna Jarl Grönbergs förslag tillsammans med Roland Anderssons förslag
till beredningsutskottet för beredning.
Per-Ola Lindell, framförde beredningsutskottet eniga förslag
- att ordförande ej skall vara tillsvidareanställd
- att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse en arbetsgrupp under ledning av en
förbundsstyrelseledamot
- att uppdra åt arbetsgruppen att se över sociala förmåner mm för ordförande och
övriga styrelseledamöter, samt
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- att arbetsgruppen till nästa riksstämma redovisar förslag i dessa frågor.
Sven-Olof Andersson, Norrköping undrade hur arbetsgruppen ska sammansättas och
hur stor ska den vara samt ansåg att riksstämman måste ta ställning till detta på en
gång.
Jarl Grönberg, Trelleborg yrkade på att det ska ingå 5 personer i arbetsgruppen.
P-O Lindell, beredningsutskottet, utskottet diskuterade inte antal utan främst att det
ska vara en förbundsstyrelseledamot plus ytterligare personer. Förslaget om 5
personer är rimligt.

Stämman beslutade
att avslå tilläggsyrkanden från Jarl Grönberg
att avslå tilläggsyrkanden från Roland Andersson
att ordförande ej skall vara tillsvidareanställd
att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse en arbetsgrupp under ledning av en
förbundsstyrelseledamot
att uppdra åt arbetsgruppen att se över sociala förmåner mm för ordförande och
övriga styrelseledamöter, samt
att arbetsgruppen till nästa riksstämma redovisar förslag i dessa frågor.
§ 30
Valberedningen föreslog oförändrad ersättning dvs. ett halvt basbelopp per år och
ledamot.

§ 30 Arvode till
verkställande
utskottet

Emma Strömqvist Lund, Örebro yrkade att höja arvodet för ledamot av
verkställande utskottet till 3/4 basbelopp per ledamot och år.
Tina Knutsson, Uppsala yrkade på en 50 % ökning av arvoden till övriga
förtroendevalda.
Stämman beslutade
att avslå valberedningens förslag om oförändrad ersättning samt
att bifalla i enighet med Emma Strömqvist Lund och Tina Knutssons förslag om
höjda arvoden till 3/4 basbelopp per år och ledamot.
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§ 31
Valberedningen föreslog oförändrad ersättning dvs. 1/3 basbelopp. Valberedningen
framförde att ledamöterna får ersättning för förlorad arbetsinkomst och 500 kronor
per dag vid sammanträden.

§ 31
Arvoden till övriga
styrelseledamöter

Ordförande påminde om Tina Knutssons generella yrkande på 50% höjning.
Elisabeth Klingberg, Örebro yrkade att stämman beslutar att höja arvodet för övriga
styrelseledamöter och ersättare till 1/2 basbelopp per ledamot och år.

Stämman beslutade
att avslå valberedningens förslag om oförändrad ersättning samt
att bifalla i enighet med Tina Knutssons och Elisabeth Klingbergs förslag om höjda
arvoden till 1/2 basbelopp per år och ledamot.
§ 32
Valberedningen föreslog förändrad ersättning till Ung Diabetes vilket innebär att
50.000 kronor fördelas inom gruppen av förbundsstyrelsen.

§ 32 Arvode
Ung Diabetes

Ordförande påminde om Tina Knutssons generella yrkande på 50% höjning.
Stina Vikberg-Jonsson, Arjeplog yrkade att i likhet med tidigare tilldela varje
medlem i Ung Diabetes styrelse 1/5 basbelopp per år dvs. oförändrat.
Cathrine Jonsson, Ung Diabetes yrkade på oförändrad ersättning dvs. 1/5 basbelopp
per ledamot och år.
Per-Ola Nordle, Valberedningen framförde att även Ung Diabetes får ersättning för
förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode med 500 kronor om dagen.
Per Erlandsson, Uppsala yrkade att ersättning ska höjas med 50 %.
Arne Ekman, Varberg ansåg att vi måsta ta det här på allvar om vi vill ha in unga i
föreningarna, förbundet och verksamheten.
Stämman beslutade
att avslå valberedningens förslag
att avslå Stina Vikberg-Jonssons och Cathrine Jonssons förslag, samt
att bifalla Tina Knutssons och Per Erlandssons förslag om höjning med 50% av
arvodet till Ung Diabetes till 3/10 basbelopp per år och ledamot.
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§ 33
Valberedningen föreslog oförändrat arvode med 10.000 kronor att fördelas inom
gruppen.

§ 33 Arvode till
kostrådet

Stämman beslutade
att bifalla valberedningens förslag om oförändrat arvode med 10.000 kronor att
fördelas inom kostrådet.

§ 34
Valberedningen föreslog oförändrat arvode dvs. 1/3 basbelopp per ledamot och år.

§ 34 Arvode till
förtroendevalda
revisorer

Kjell Åkerman, Alingsås yrkade på 50 % höjning
Stämman beslutade
att bifalla valberedningens förslag om oförändrade arvoden till revisorerna, samt
att avslå Kjell Åkermans yrkande.
§ 35
Anmäldes arvode till valberedningen
Thorsten Persson, förbundsstyrelsen yrkade i enlighet med förbundsstyrelsens
förslag nr 8
- att till valberedningens sammankallande ska utgå arvode för hela valperioden med
ett belopp motsvarande 1/5 basbelopp

§ 35 Arvode till
valberedningen
(Förbundsstyrelsens
förslag nr 8)

- att till valberedningens övriga ledamöter ska utgå arvode för hela valperioden med
ett belopp per person motsvarande 1/6 basbelopp
- att i övrigt ska samma ersättningar gälla för valberedningens ledamöter som gäller
för övriga förtroendevalda i förbundet.
Bert Bohlin, Kungälv-Ale yrkade på 1/5 basbelopp för samtliga i valberedningen.
Stämman beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om arvoden till valberedningen samt
att avslå Bert Bohlins yrkande om höjda arvoden.
§ 36
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Valberedningen föreslog ersättning med 500 kronor per dag för sammanträden eller
tjänsteförrättning beslutad av styrelsen, VU eller ordförande på delegation.
Ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst efter intyg av arbetsgivaren, revisor
eller annat sätt.

§ 36
Sammanträdesarvoden

Stämman beslutade
att i enighet med valberedningens förslag bifalla oförändrade
sammanträdesarvoden med 500 kronor per dag och förlorad arbetsförtjänst.
§ 37
Valberedningen föreslog att traktamenten för förtroendevalda utgår enligt de statliga
traktamentsbestämmelserna för tjänstgöring utanför hemorten. Stockholms-,
Göteborgs- och Malmöregionerna betraktas som en 'hemort' oavsett
kommungränserna. Endagstraktamente utgår ej, dock ersätts utlagda kostnader mot
kvitto. Resekostnader ersätts enligt det alternativ som bedöms som lämpligast med
hänsyn tagen till förlorad arbetsförtjänst samt övernattningskostnader.

§ 37 Traktamenten
och övriga
ersättningar

Stämman beslutade
att i enighet med valberedningens förslag bifalla traktamenten enligt de statliga
bestämmelserna och övriga ersättningar.
§ 38
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag om förbundets säte.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens förslag skall förbundets säte vara Stockholm.

§ 38
Förbundsstyrelsens
förslag nr 2 om
förbundets säte

§ 39
Margareta Arcombe, föredrog valberedningens förslag
Valberedningen förslog omval för Stefan Leufstedt på två år.

§ 39 Val av
förbundsordförande

Stämman beslutade
att enhälligt i enighet med valberedningens förslag välja Stefan Leufstedt till
förbundsordförande för tiden till nästa ordinarie riksstämma.
§ 40
Valberedningen redogjorde för nominering av styrelseledamöter. Valberedningen
hade även själva nominerat 3 personer i enlighet med stadgarna. John Arekrantz från
Östra är inte valbar, varför riksstämmans ombud får stryka honom. Thorsten Persson
har avsagt sig omval.

§ 40 Val av
ledamöter i
förbundsstyrelsen

Följande personer blev valda 1999 och sitter kvar i styrelsen Mats Dahlstrand och
Margareta Nilsson, från Västra, Roland Andersson, från Norra, Dan Enell från
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Södra, Ture Wiklund, Mellansvenska regionen har avsagt sig uppdraget, så därför
kommer det att ske ett fyllnadsval på hans plats.
Valberedningen föreslår som förbundsstyrelseledamöter på fyra år: Roland Jonsson,
Mellansvenska regionen, omval, Hans-Jürgen Pilz, Östra regionen, omval, EvaMarie Liljeström, Norra regionen, nyval, Inger Lise Rudlang, Södra regionen, nyval
och Bert Bohlin, Västra regionen, nyval.
Camilla Lööv, Södra Dalarna, föreslog Roland Jonsson
Ivar Norberg, Gävle, föreslog Roland Jonsson
Rolf Blomquist, Söderhamn, föreslog Roland Jonsson
Elisabeth Klingberg, Örebro, föreslog Ellen Skaare Håkansson
Annelie Svantesson, Lidköping, föreslog Ellen Skaare Håkansson
Thorsten Persson, Kalmar, föreslog Inger Lise Rudlang och Ellen Skaare Håkansson
Richard Brorson, Kinda-Idre, föreslog Sven-Olof Andersson
Bo Pantzar, Värnamo, föreslog Inger Lise Rudlang
Per Erlandsson, Uppsala, föreslog Anita Andersson
Jens Johansson, Kronoberg, föreslog Inger Lise Rudlang
Bertil Olzon, Östersund, föreslog Roland Jonsson
P. O. Lindell, Roslagen, föreslog Hans-Jürgen Pilz och Anita Andersson
Ivar Norberg, Gävle föreslog Anita Andersson
Kurt Gärtner, Skellefteå, föreslog Eva-Marie Liljeström Brodin
Anita Malmberg, Sala, föreslog Anita Andersson
Karin Morén Almroth, förbundsstyrelsen, föreslog Eva-Marie Liljeström Brodin och
Anita Andersson
Pontus Lundahl, Ung Diabetes, föreslog Inger Lise Rudlang
Carola Molin, Umeå, föreslog Eva-Marie Liljeström Brodin
Kerstin Åhlund, Stenungsund, föreslog Roland Jonsson och Bert Bohlin
Tina Knutsson, Uppsala, föreslog Anita Andersson
Val genomfördes genom sluten omröstning
Ordföranden meddelade att rösträknarna i valet av ledamöter i förbundsstyrelsen
avlämnat sitt protokoll.
Röstningen utföll enligt följande:
Namn
Antal röster
Roland Jonsson
130
Bert Bohlin
126
Inger Lise Rudlang
124
Anita Andersson
100
Eva-Marie Liljeström Brodin
91
Hans-Jürgen Pilz
87
Ellen Skaare Håkansson
80
Sven-Olof Andersson
18
Stämman hade således beslutat
att till ordinarie ledamöter på fyra år välja Roland Jonsson, Bert Bohlin, Inger Lise
Rudlang, Anita Andersson och Eva-Marie Liljeström Brodin
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§ 41
Valberedningen föreslog Hans-Jürgen Pilz på fyllnadsval på två år.

§ 41 Fyllnadsval
av ledamot i
förbundsstyrelsen

Mats Dahlstrand, förbundsstyrelsen, föreslog Hans-Jürgen Pilz
Elisabeth Klingberg, Örebro, föreslog Ellen Skaare Håkansson
P. O. Lindell, Roslagen, föreslog Hans-Jürgen Pilz
Roland Jonsson, förbundsstyrelsen, föreslog Hans-Jürgen Pilz
MariAnne Lymer, Göteborg, föreslog Ellen Skaare Håkansson
Per Erlandsson, Uppsala, föreslog Hans-Jürgen Pilz
Thorsten Persson, Kalmar, föreslog Ellen Skaare Håkansson
Christina Svensson Frisk, förbundsstyrelsen, föreslog Hans-Jürgen Pilz
Jennie Olausson, Ung Diabetes, föreslog Hans-Jürgen Pilz
Stämman beslutade
att godkänna att val företas med öppen omröstning
Stämman beslutade
att med rösterna 137 för Hans-Jürgen Pilz mot 94 för Ellen Skaare Håkansson och 2
avstod, välja Hans-Jürgen Pilz till förbundsstyrelseledamot på 2 år.
§ 42
Valberedningen föreslog som ersättare i förbundsstyrelsen på två år Chris
Syamputra, Mellansvenska regionen, Eva Bergelin, Västra regionen och Ellen
Skaare Håkansson, Västra regionen.

§ 42 Val av
ersättare i
förbundsstyrelsen

Lars-Göran Tengman, Göteborg föreslog Ellen Skaare Håkansson och Gisela
Ernfredsson
Ivar Norberg, Gävle, föreslog Chris Syamputra
Rolf Blomqvist, Söderhamn, föreslog Chris Syamputra
Rune Eliasson, STO-Regionen, föreslog Ellen Skaare Håkansson, Gisela
Ernfredsson och Chris Syamputra
MariAnne Lymer, Göteborg, föreslog Eva Bergelin.
Carita Henriksson, valberedningen, förtydligade valberedningens förslag på
ersättare Chris Syamputra, Mellansvenska regionen, Eva Bergelin, Västra regionen
och Ellen Skaare Håkansson, Västra regionen.
Gunnar Hedin, Örebro, föreslog Ellen Skaare Håkansson
Hugo Askfjärden, Ovansiljan, föreslog Chris Syamputra.
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Sluten omröstning företogs.
Ordföranden meddelade att rösträknarna i valet av ersättare i förbundsstyrelsen
redovisat sitt protokoll.
Röstningen utföll på följande sätt:
Namn
Antal röster
Chris Syamputra
202
Ellen Skaare Håkansson
185
Eva Bergelin
156
Gisela Ernfredsson
56.
Stämman hade således beslutat
att välja Chris Syamputra, Ellen Skaare Håkansson och Eva Bergelin till ersättare i
förbundsstyrelsen.
§ 43
Valberedningen föreslog Stig-Olof Gradin, Norra regionen, omval på fyra år, som
revisor.

§ 43 Val av två
revisorer varav en
auktoriserad

Förbundsstyrelsen föreslog Lindebergs Grant Thornton AB.
Stämman beslutade
att i enighet med valberedningens förslag välja Stig-Olof Gradin till revisor på fyra
år, samt
att till auktoriserad revisor välja Lindebergs Grant Thornton AB.
§ 44
Valberedningen föreslog Gunnar Henriksson, Västra regionen, nyval på två år som
revisorersättare.

§ 44 Val av en
ersättare för de
förtroendevalda
revisorerna

Thorsten Persson, Kalmar/Öland föreslog Ingvar Nilsson
Gunnar Hedin, Örebro föreslog Gunnar Henriksson
Stämman beslutade
att efter votering med rösterna 158 för Gunnar Henriksson och 54 för Ingvar Nilsson
15 avstod, att välja Gunnar Henriksson till revisorersättare på två år.
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§ 45
Anmäldes punkten val av ledamöter i valberedningen.

§ 45
Val av fem
ledamöter i
valberedningen

Majgunn Brettmar, Malmö föreslog Per-Ola Nordle som sammankallande
Curt-Lennart Lundén, Medelpad föreslog Per-Ola Nordle, Mellansvenska regionen
Kurt Gärtner, Skellefteå föreslog Karin Morén-Almroth, Norra regionen
Sven-Olof Andersson, Norrköping föreslog Inge Hildor, Östra regionen
Rune Eliasson, SO-regionen föreslog Aina Jonsson, Västra regionen
Anita Malmberg, Sala föreslog Per Erlandsson, Östra regionen
Jens Johansson, Kronberg föreslog Thorsten Persson, Södra regionen
Andreas Landström, Ung Diabetes föreslog Malin Byström, Mellansvenska
regionen
Stämman beslutade
att godkänna att val företas med öppen omröstning.
Stämman beslutade
att efter votering med rösterna 115 för Per Erlandsson och 65 röster för Inge Hildor,
47 avstod, välja Per Erlandsson från Östra Regionen till ledamot i valberedningen.
att efter försöksvotering välja Per-Ola Nordle, från Mellansvenska regionen, till
ledamot i valberedningen
att välja Thorsten Persson, Södra regionen, Aina Jonsson, Västra regionen och Karin
Morén-Almroth, Norra regionen till ledamöter i valberedningen samt
att välja Per-Ola Nordle till sammankallande.
§ 46
Anmäldes motion nr 11.

§ 46
Motion nr 11 om
rekrytering

Jörgen Nilsson, Malmö, framförde att vi har för lite medlemmar, ungefär 10% av
landets diabetiker är medlemmar. Motionären till motion nr 11 tar upp många
förslag som i sig är väldigt bra, men att de är lite mer anpassade för lokalföreningar.
Han yrkade att stämman bifaller förbundsstyrelsens yttrande med tre tilläggsyrkande
- att förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med både representanter från
förbundsstyrelsen och föreningarna, som ser över förbundets marknadsföringspolicy
och tar fram enhetligt material för hela riket
- att förbundet startar en kampanj för att öka allmänhetens kunskaper om diabetes
samt att starta en rikstäckande värvningskampanj,
- att förbundet anordnar kortare kurser i rekrytering för föreningarna.
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Karin Morén-Almroth, förbundsstyrelsen ansåg att de förslag som finns i motionen
avser mer lokala aktiviteter och bästa sättet är rekrytera medlemmar är lokalt. En
medlemsvärvningsbrochyr håller på att tas fram och arbetsgrupper blir kostsamma
för förbundet och yrkade avslag på tilläggsyrkandet och att motionen ansågs
besvarad med förbundsstyrelsens yttrande.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande anse motion nr 11 om rekrytering
besvarad samt
att efter votering med siffrorna 136 mot och 89 för , 4 avstod, avslå Jörgen Nilssons
tilläggsyrkanden.
§ 47
Anmäldes motion nr 12.
Mats Dahlstrand, förbundsstyrelsen, framförde att som det står i motionen,
utvecklas och förändras verksamheten, och just därför vill inte förbundsstyrelsen
låsa upp administrationen i detaljer och yrkade därför bifall till förbundsstyrelsens
yttrande.

§ 47
Motion nr 12 om
arbetsbesparande
rutiner

Jörgen Nilsson, Malmö ansåg att förbundsstyrelsen inte vill låsa upp sig och lyssna
senare hur vi föreningar vill ha det och tyckte det är ett ypperligt tillfälle att
förbundsstyrelsen lyssnar på föreningarna nu på riksstämman. Motionären tar också
upp att förbundet redovisar sin planering. Igen handlar det om framförhållning.
Föreningarna gör program och då måste de veta lite vad som händer på förbundet, så
att det inte kommer en månad innan det händer. Kan föreningarna inte få de
ekonomiska fördelarna, så kan föreningarna i alla fall bestämma att de ska ha
service och yrkade bifall till motion nr 12 och avslag till förbundsstyrelsens
yttrande.
Stämman beslutade
att efter votering med rösterna 130 för och 96 mot, 4 avstod bifalla
förbundsstyrelsens yttrande att anse motionen besvarad.
§ 48
Anmäldes motion nr 13.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsen yttrande ska varje förening erhålla fem fria
exemplar av tidningen Diabetes per 100 medlemmar samt

§ 48
Motion nr 13 om
fria exemplar av
tidningen

att anse motion nr 13 angående fria exemplar av tidningen besvarad.
§ 49
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Anmäldes motion nr 15.

§ 49
Motion nr 15 om
Tidningen Diabetes

Bert Bohlin, Kungälv-Ale ansåg att det är väsentligt att information når ut och då är
tidningen ypperlig och tyckte att tidningen Diabetes ska ingå i medlemsavgiften,
vilket innebär att medlemsavgiften ska vara 130 kronor. Med anledning av
förbundsstyrelsens yttrande togs andra att-satsen tillbaka i motionen, däremot ett
tilläggsförslag att medlem ska ha möjlighet att avstå från tidningen. (utan
ekonomisk kompensation). Yrkade bifall på motion nr 15.
Roland Andersson, förbundsstyrelsen framförde att den här diskussionen har varit
uppe vid många tillfällen och det har funnits ett stort gensvar för att tidningen och
tidningsavgiften ska ligga vid sidan om, när det gäller avgiften till förbundet.
Däremot så har lokalföreningarna möjlighet att om de så önskar ta ut vilken
medlemsavgift man vill. Att medlem inte vill skylta med sin sjukdom har också varit
uppe till behandling redan i början på 90-talet och det är precis samma argument.
Förbundet går ut med att vara en modern organisation. Förbundet vill vara
påtryckare och pratar om att vara en vårdkonsumentorganisation, då anser
förbundsstyrelsen att vi ska kunna stå för det här och Roland yrkade därför bifall till
förbundsstyrelsens förslag.
Stämman beslutade
att bifalla förbundsstyrelsens yttrande om avslag på motion nr 15 om tidningen
Diabetes.
§ 50
Anmäldes motion nr 16.

§ 50
Motion nr 16 om
information till
föreningarna

Jörgen Nilsson, Malmö ansåg att det som tas upp i motion nr 16 är viktig för dem
som sitter i lokalföreningarna styrelse och att det är en lätt åtgärd för förbundet att
genomföra och skulle ha stor genomslagkraft hos föreningarna. Jörgen yrkade
avslag på förbundsstyrelsens yttrande och bifall till motion nr 16.
Ellen Skaare Håkansson, förbundsstyrelsen framförde att vi är överens om att
information är mycket viktig. Förbundsstyrelsens arbetar med ett pågående
utvecklingsarbete och ansåg att förbundsstyrelsen borde få arbeta vidare med denna
fråga och yrkade därför på bifall till förbundsstyrelsens förslag.
Stämman beslutade
att efter votering med siffrorna 137 för och 90 mot, 4 avstod, bifalla
förbundsstyrelsens yttrande att motion nr 16 anses besvarad.
§ 51
Anmäldes motion nr 17 och nr 18.

§ 51
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Anita Andersson, förbundsstyrelsen framförde att förbundsstyrelsen har ambition att
arbeta för att ytterligare stärka samarbetet mellan lokalföreningarna och den centrala
organisation och det vore olyckligt om riksstämman detaljstyrde ytterligare och
yrkade därför på bifall till förbundsstyrelsens yttrande.

Motionerna nr 17
och nr 18 om
regionmöten och
ordförandekonferenser

Jens Johansson, Kronoberg framförde att förbundsstyrelsen i sitt yttrande tagit upp
att de berör en viktig fråga för Svenska Diabetesförbundet och sedan så avslår
förbundsstyrelsen motionerna. Ordförandekonferenserna är en betydelsefull
mötesplats och viktig för att vi ska få ett kontinuerligt samarbete mellan
förbundsstyrelse, förbundskansli och föreningarna. Det är också en demokratifråga,
eftersom förbundet har en stämma som är rikstäckande. Jens yrkade bifall till
motion nr 17, att-sats två och bifall till motion nr 18 samt avslag på motion nr 17,
att-sats ett.
Elisabeth Klingberg, Örebro talade för motion nr 17. Vi betraktar de här mötena
som ett forum för intressepolitisk debatt och tillfälle att växla information och
utbyta kunskap, att förmedla den också. Så det här är givetvis en demokratifråga och
yrkade bifall på motion nr 17.
Stämman beslutade
att efter votering med rösterna 119 för och 107 mot, 4 avstod, bifalla motion nr 17,
samt
att efter votering med rösterna 184 för och 40 mot, 7 avstod, bifalla motion nr 18
andra att-satsen.
§ 52
Anmäldes motion nr 19.
Margareta Nilsson, förbundsstyrelsen framförde att förbundsstyrelsen ej såg någon
motsättning mellan motionärens uppfattning och förbundsstyrelsens yttrande och
vill därmed anse att motionen om att förbättra administrationen är besvarad.

§ 52
Motion nr 19 om
förbättrad
administration

Jörgen Nilsson, Malmö framförde att södra regionen höll med förbundsstyrelsen i
deras yttrande, men man har missat att IT-sidan inte bara är förbundet utan det finns
en IT-sida ute hos föreningarna också. Därför är det viktigt att förbundet tar tag i
den här frågan och ser vad som ska hända i framtiden. Jörgen yrkade att stämman
bifaller förbundsstyrelsens yttrande med tilläggsförslag att förbundsstyrelsen
tillsätter en arbetsgrupp med representanter från både förbundsstyrelsen och
föreningarna, som ser över utvecklingen och framtiden inom IT hos föreningarna.
Bert Bohlin, Kungälv-Ale yrkade bifall till förbundsstyrelsens yttrande att motionen
anses besvarad samt till Jörgens Nilssons tilläggsyrkande.
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen framförde att det är förbundsstyrelsens uppgift
att skapa förutsättningar för kansliledningen att sedan göra ett professionellt jobb.
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Det vore mycket olyckligt, om man skapar en arbetsgrupp, som ska sitta och hantera
den administrativa uppläggningen på förbundskansliet.
Jörgen Nilsson, Malmö framförde att arbetsgruppen handlade inte om förbundets
interna administration utan den handlade enbart om hur IT ska se ut hos
föreningarna.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande anse motion nr 19 om förbättrad
administration besvarad, samt
att efter votering med rösterna 170 för och 50 mot, 8 avstod, bifalla
tilläggsyrkandet om en arbetsgrupp som ser över utveckling och framtiden inom IT
hos föreningarna.
§ 52
Anmäldes motion nr 20.
Mats Dahlstrand, förbundsstyrelsen, ansåg att förbundsstyrelsen och motionären är
överens i den här skrivningen. När ni röstar fram en ny förbundsstyrelse så är det så
att med det ges ett ansvar. Det förtroende som ges förbundsstyrelsen, det ger också
det juridiska ansvaret och genom det också det arbetsgivaransvar vi har för vår
personal. Vi ska se till att vi får en trivsam arbetsplats och en meningsfull
sysselsättning för våra anställda. Det har vi som era förtroendevalda i
förbundsstyrelsen som uppgift och det har också ni ett ansvar för genom oss. Yrkade
bifall till förbundsstyrelsens svar.

§ 53
Motion nr 20 om
personalpolitiken

Jörgen Nilsson, Malmö framförde att södra regionen håller fullständigt med
förbundsstyrelsen och yrkade bifall till förbundsstyrelsens yttrande.
Kurt Gärtner, Skellefteå yrkade bifall till motion nr 20.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande anse motion nr 20 om personalpolitik
besvarad.

§ 54
Anmäldes motion nr 23.
Emma Strömqvist-Lund, Örebro framförde att Örebro ibland har tyckt att det har
varit för mycket fokus på andra frågor än intressepolitiska, men att de också kan
konstatera att under den senaste perioden har det har skett en svängning. Emma

§ 54
Motion nr 23 om
prioriterade
områden
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yrkade bifall på motion nr 23.
Stig Berge, Storstockholm ansåg att motionen som Örebro har skrivit är en stark
motion, välformulerad och välmotiverad och yrkade bifall till motion nr 23.
Stämman beslutade
att bifalla motion nr 23 om prioriterade områden.
§ 55
Anmäldes motion nr 24.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande anse motion nr 24 om fritt insulin
besvarad.

§ 55
Motion nr 24 om
fritt insulin m m

§ 56
Anmäldes motionerna nr 25 och nr 26.
P. O. Lindell, Roslagen ansåg att motionen som yrkade på att tänder ska behandlas
som en del av kroppen är helt rätt. Han tyckte att vi, precis som när vi pratar om fria
läkemedel för alla kroniker, ska se konsekvensen av det och yrkade därför på bifall
till motion nr 25, avslag på motion nr 26 och avslag till förbundsstyrelsens yttrande.

§ 56
Motionerna 25 och
26 om tandvård

Dan Enell, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till förbundsstyrelsens yttrande
angående motion nr 25 och 26 med bifall till motion 26.
P. O. Lindell, Roslagen, ansåg att avsikten med motionen måste vara att vi ska verka
för att tandvård ingår i högkostnadsskyddet och yrkade fortfarande bifall på motion
nr 25.
Stämman beslutade
att efter votering med rösterna 175 för och 45 mot, 8 avstod i enighet med
förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 25 om tandvård, samt
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande bifalla motion nr 26 om tandvård.
§ 57
Anmäldes motion nr 27.
Per Erlandsson, Uppsala yrkade bifall på motion nr 27 om fotvård och framförde
vikten av att få sjukhusledningen och landstinget att vara med och avsätta de pengar
som behövs.

§ 57
Motion nr 27 om
fotvård

Stämman beslutade
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att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande verka för legitimation av fotterapeuter,
samt
att bifalla 2:a och 3:e att-satsen i motion nr 27 om fotvård.
§ 58
Anmäldes motion nr 28.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 28 om stödstrumpor.

§ 58
Motion nr 28 om
stödstrumpor

§ 59
Anmäldes motion nr 29.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande anse motion nr 29 besvarad.

§ 59
Motion nr 29 om
diabetesteam

§ 60
Anmäldes motion nr 30.
Chris Syamputra, Sandviken ville förtydliga att den här motion handlade om externa
kontakter. Vi måste ut och informera om att ålders- och ungdomsdiabetes inte längre
existerar.

§ 60
Motion nr 30 om
typ 1 och typ 2
diabetes

Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande bifalla motion nr 30.
§ 61
Anmäldes motion nr 31.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande anse motion nr 31 om pennfil
besvarad.
§ 62
Anmäldes motion nr 32.
Veronica Gustavsson, förbundsstyrelsen framförde att de anser att de läger som idag
anordnas lokalt och på länsnivå är en bättre förutsättning för barn mellan 7-12 år, än
centralt arrangerade läger och yrkade på bifall till förbundsstyrelsens yttrande

§ 61
Motion nr 31 om
pennfil till
nattinsulin

§ 62
Motion nr 32 om
kollo

Eva Larsson-Rosenberg, Storstockholm ansåg att två veckor på kollo betyder
mycket mer än läkar- och sköterskebesök för barnens motivation att sköta sin
diabetes. Även om man får bidrag, så blir det ett stort tungt arbete för föreningarna
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och förmodligen måste föräldrarna hjälpa till på lägren. Bidragen från förbundet
räcker ofta inte långt. 1995 upphörde Landstingsförbundet med centrala
rekommendationer angående bidrag till lägerverksamheten. Varför inte låta
kolloverksamheten cirkulera bland föreningarna? Hon yrkade på bifall till motion nr
32.
Veikko Hartikainen, Storstockholm, ansåg att under den här helgen har vi varit och
är fortfarande Svenska Diabetesförbundet. Såsom ordförande sa i sitt öppningstal för
stämman, befinner sig samhällspåverkan och deltagandet i den offentliga
sjukvårdsdebatten högt i prioriteringslistan. Men vi kan inte delta i debatten som
trovärdiga om vi inte lever som vi lär. Kollo för barn med diabetes måste av
Landstingsförbundet och kommunerna ses som en naturlig del av diabetesvården,
komplement som behövs i den krävande vardagen för familjer med diabetes. Vi från
Svenska Diabetesförbundet måste i handling visa vad vi står för. Han yrkade bifall
för motion 32.
Jörgen Nilsson, Malmö ansåg att för oss som bor utanför Stockholm, trodde han inte
att den här motionen handlar så mycket om vi ska ha läger eller inte. Det handlar
mer om vem som ska betala de här lägren. Han yrkade bifall till förbundsstyrelsens
yttrande om avslag av motionen.
Camilla Lööv, Södra Dalarna framförde att tre veckor på kollo eller två veckor på
kollo är en lång tid och att hon tror att det hämmar många barn, hämmar många
föräldrar. Vi missar många barn och många föräldrar på det viset. Jag tror mer på att
man skulle centralt ordna samma typ av kollo eller läger, när man vänder sig till
föräldrar och barn. Jag tror att vi gör mer nytta för de här barnen och föräldrarna
genom att nå bägge och inte bara barnen. Jag stödjer förbundsstyrelsens förslag men
jag skulle vilja lägga ett tilläggsyrkande om att förbundsstyrelsen verkar för att
barn- och föräldraläger tillsammans genomförs.
Mia Bolinder, Bollnäs-Ovanåker framförde vikten av att skicka barn på kollo och
rekommenderade alla föräldrar att låta sin barn åka på kollo även om det är lång
resväg.
Gunnar Hedin, Örebro, Den här frågan gäller ju inte om man ska ha kollo eller inte
utan det är på vilket sätt de ska anordnas. Stockholmsföreningen förordar ju centralt
organiserade kollon medan vi ute i landet, tror jag, oftare förordar lokala, för då kan
vi knyta ihop sjukvården med kolloverksamheten. Jag tror att det är viktigt att man
behåller den lokala anknytningen. Så jag förordar att vi stödjer förbundsstyrelsens
yttrande.
Veronica Gustavsson, förbundsstyrelsen ville förtydliga att det inte handlar om läger
eller icke läger utan det här handlar om vem som ska arrangera läger och vi anser då
att centralt ska man inte arrangera läger, men däremot ska vi stödja läger lokalt.
Per Erlandsson, Uppsala ville instämma i med Örebros yttrande.
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Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande avslå motion nr 32, samt
att bifalla Camilla Löövs tilläggsyrkandet om barn- och föräldraläger.
§ 63
Anmäldes motion nr 33.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande samt

§ 63
Motion nr 33 om
utmärkelser

att anse motion nr 33 besvarad.
§ 64
Anmäldes motion nr 34.
Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens yttrande anse motion nr 34 besvarad.

§ 64
Motion nr 34 om
redovisning forskningsanslag m m

§ 65
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag om medlemsavgifter.
Roland Uhrinyi, Norra Älvsborg började med att gå tillbaka lite i tiden och tittade på
vad vi beslutade tidigare angående arvoden. Summerade höjningarna som skett,
201.105 kronor per år. Hur ska vi kunna finansiera det här är då frågan. Yrkande är
avslag till förbundsstyrelsens förslag nr 5. Vi yrkar pga. ökade arvodeskostnader på
201.105 kr/år att medlemsavgiften höjs med 6 kr per medlem och år för att
långsiktigt perspektiv på ekonomin. Det ligger ett krav på oss som förening att gå
hem, titta på vår ekonomi och på sikt redovisa för våra medlemmar varför vi anser
att våra styrelsemedlemmar ska ha en höjd ersättning.
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, Först vill vi tacka för den insikten och det
arbete som har lagts ner på förslaget här. Samtidigt så vill vi från förbundsstyrelsen
arbeta för att vi inte ska behöva höja medlemsavgiften. Vi anser att vi ska kunna
pressa utgifterna så mycket vi någonsin kan och vi vidhåller därför vårt förslag om
en oförändrad medlemsavgift för de kommande två åren.

§ 65
Förbundsstyrelsens
förslag nr 5 om
medlemsavgift

Stämman beslutade
att efter votering med siffrorna 192 för och 36 mot, 1 avstod, i enighet med
förbundsstyrelsens förslag nr 5 ska medlemsavgiften för åren 2003-2004 vara
oförändrat 71 kr.
§ 66
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag om tidningsavgift.

§ 66
Förbundsstyrelsens
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Stämman beslutade
att i enighet med förbundsstyrelsens förslag ska tidningsavgiften för åren 2003 och
2004 vara oförändrat 59 kr.

förslag nr 6 om
tidningsavgift

§ 67
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag till handlingsprogram och ekonomisk
flerårsplan.
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, framförde att handlingsplanen är hanterad på
det sättet att förbundsstyrelsen i huvudsak har tittat på den ur ett
värderingsperspektiv och utifrån det perspektivet så har vi inte funnit någon
anledning att skriva om handlingsplanen. När det gäller den ekonomiska delen i
handlingsplanen, så har förbundsstyrelsen förändrat flerårsplanen på det sättet att vi
har lagt in en skrivning och inte bara siffror. Skrivningen bygger på
förbundsstyrelsens övertygelse om att det är viktigt att få en balans mellan de
löpande kostnaderna och intäkterna.

§ 67
Förbundsstyrelsens
förslag nr 7 om
handlingsprogram
och ekonomisk
flerårsplan

Ove Nilsson, Norrköping hade ett par frågor angående den ekonomiska
flerårsplanen. Undrade vilka intäkter förbundsstyrelsen räknar med under Övriga
intäkter. Han lade ett yrkande, att Övriga intäkter i den ekonomiska flerårsplanen
specificeras vidare och att budgeten bör vara i balans och att detta läggs till
uppdraget under ekonomin.
Laila Johansson, Norrköping yrkade på att i handlingsprogrammet under sociala
och ekonomiska villkor ska ordet ”friska” bytas ut mot ”övriga. Hon yrkade även
under extern och intern finansiering att medlemmar utgår som externa finansiering.
Stig Berge, Storstockholm framförde att förbundet inte nämner allmänna
försäkringar under ekonomiska och sociala villkor, trots att det är ett högaktuellt
ämne idag. Stig ansåg att man bör från förbundets sida verka för att man bibehåller
den aktuella nivån, alternativt höjer nivån på det allmänna försäkringsgrundande
inkomsten, eftersom i den ingår man utan att man gör någon form av s.k.
hälsodeklaration. Han yrkade på att förbundet arbetar för att bevara/höja nivån i den
allmänna försäkringen.
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, framförde att förbundsstyrelsen yrkade bifall på
Stig Berges förslag. Stefan informerade om posterna inklusive summorna under
Övriga intäkter. För mer information uppmanades medlemmarna att kontakta
kansliet efter stämman. Stefan Leufstedt klargjorde skrivningen i den ekonomiska
flerårsplanen genom att förtydliga att förbundsstyrelsens fortast möjligt vill komma
i balans med budgeten. Förbundsstyrelsen måste ha en möjlighet att hantera
förändringar på både kostnads- och intäktssidan.
Ove Nilsson, återkallade sitt tilläggsyrkande.
Stämman beslutade
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att bifalla tilläggsyrkandet under Sociala och ekonomiska villkor att Svenska
Diabetesförbundet skall arbeta för att bevara/höja nivån i den allmänna
försäkringen.
att bifalla tilläggsyrkandet under Sociala och ekonomiska villkor att ordet friska
byts ut mot övriga.
att bifalla tilläggsyrkandet att begreppet ”medlemsavgifter” inte ska redovisas under
den externa finansieringen.
att fastställa handlingsplanen för åren 2001-2003 med tidigare beslutade ändringar
samt
att fastställa den ekonomiska flerårsplanen i enighet med förbundsstyrelsens förslag.

§ 68
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen började med att avtacka de avgående personerna
ut valberedningen Carita Henriksson, Inge Hildor, Lars Törnkvist och Margareta
Arcombe. Stefan tackade även presidiumet för deras arbete Anders Ericsson, Sune
Alm och sammankallande, Manfred Karlsson. Sedan ville Stefan påminna om att
igår på middagen, så avtackade vi några stycken ur förbundsstyrelsen. Det var Karin
Morén-Almroth, som även har utsetts till hedersledamot, Christina Svensson-Frisk,
Veronica Gustavsson, Ture Viklund och Thorsten Persson.

§ 68
Riksstämmans
avslutning

Sedan ville Stefan tacka allihop, stämman, för förtroendet som vi ledamöter i
förbundsstyrelsen har fått. I min invigning talade jag om min framtidsbild, som
handlade om en flexibel, effektiv, central organisation. Vi behöver ett värdefullt
kompetenscentrum och ett serviceorgan till läns- och lokalföreningar. Vi behöver
starka läns- och lokalföreningarna där medlemmarna känner samhörighet med
varandra och sin organisation. Vi behövs som en betydelsefull aktör när det gäller
att inspirera till ny forskning, vilket vi har fått bevis för under stämman här, att man
är beredd att göra. Den kommande mandatperioden innebär en fokusering på
intressepolitisk påverkan och bevakning, utveckling av den centrala organisationens
service till läns- och lokalföreningarna, att vi i praktiken inför den struktur och
genomför den strategi som stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond
har beslutat om. Sammanfattningsvis, efter den här stämman, så måste jag säga att
jag ser med mycket stor tillförsikt och förväntan på den kommande mandatperioden.
Om vi samarbetar och vi hela tiden kommer ihåg varför vi finns till, dvs. i syfte att
minimera konsekvenserna av diabetes, då kommer vi att vara en ännu starkare och
än mer attraktiv och betydelsefull organisation. Med dessa orden vill jag alltså tacka
er för en mycket trevlig och givande riksstämma år 2001 och ser fram mot 2003.
Med dessa ord, så förklarar jag härmed 2001 års riksstämma för avslutad.
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