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§ 1    
   
Stefan Leufstedt, ordförande i Svenska Diabetesförbundet, hälsade samtliga hjärtligt 
välkomna till Svenska Diabetesförbundets riksstämma 2003.  

 § 1 
Riksstämmans 
öppnande 

Peter Wallentin, ordförande i Ung Diabetes råd, presenterade sig och Ung Diabetes   
   
Stefan Leufstedt förklarade därefter 2003 års ordinarie riksstämma för Svenska 
Diabetesförbundet för öppnad. 

  

   
§ 2   

   
Cecilia Carpelan, kansliet, redovisades antalet registrerade ombud, fullmakter och 
registrerade från förbundsstyrelsen;  182 registrerade ombud, 2 fullmakter och 10 
röstberättigade från förbundsstyrelsen. Totalt 194 röstberättigade. 

 § 2  
Justering av 
röstlängden 

   
Stämman beslutade 
att fastställa röstlängden med 194 röstberättigade. 

  

   
§ 3   

   
Stefan Leufstedt anmälde styrelsens förslag nr 1 om att Ung Diabetes rådsledamöter 
skall ha yttrande- och förslagsrätt under riksstämman. 
 
  

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

Stämman beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag  

  

   
§ 4   

   
Roland Andersson, förste vice ordförande i Svenska Diabetesförbundet, redovisade 
tider och former för utskick av kallelse till stämman. 
 
  

 § 4 
Stämmans behöriga 
utlysande 

Stämman beslutade 
att  riksstämman är behörigen utlyst 

  

   
§ 5   

   
Stefan Leufstedt anmälde förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning och tidschema. 
 
  

 § 5  
Fastställande av  
arbetsordning 

Stämman beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag  

  

   
§ 6   
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Stefan Leufstedt anmälde förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista.  
 
Jens Johansson, Kronobergs diabetesförening, yrkade; 
 
att punkt 24 och 25 behandlas samtidigt 

att punkt 28 behandlas före p 26  

att punkt 71 behandlas före p 27 och 

att punkt 74 behandlas före p 26 

 
Karin Morén-Almroth, valberedningen, yrkade; 
 
att stämman under punkt 10 skall utse 5 rösträknare istället för 3  
 

  § 6 
Fastställande av 
föredragningslistan 

Stämman beslutade efter votering med 109 röster mot 76 och 3 som avstår 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag och avslå Jens Johanssons första yrkande 
 
med 102 röster mot 83 och 3 som avstår 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag och avslå Jens Johanssons andra yrkande 
 
med 125 röster mot 64 och 2 som avstår 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag och avslå Jens Johanssons tredje yrkande 
 
 

  

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens förslag och avslå Jens Johanssons fjärde yrkande 

att bifalla valberedningens yrkande samt 

att i övrigt godkänna förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista 

  

§ 7   
   
Per-Ola Nordle, valberedningen, föreslog till stämmopresidium; Manfred Karlsson, 
sammankallande, Sune Almroth och Anders Ericsson, samt till reserv Mats Lindahl 
 
Anmäldes att Karin Morén-Almroth inte deltagit i beslutet avseende Sune Almroth 
 
I ärendet yttrade sig också Sven-Olof Andersson, Finspångs diabetesförening, och 
Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen. 
 

 § 7 
Val av tre 
ordföranden för 
stämman 

Stämman beslutade 
att bifalla valberedningens förslag 

  

   
Stefan Leufstedt lämnade därefter över ordförandeskapet till presidiet. Manfred 
Karlsson tackade å det nyvalda presidiets vägnar för förtroendet att leda rikstämman. 

  

   
§ 8   
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Roland Andersson, förbundsstyrelsen, föreslog till sekreterare för stämman; Cecilia 
Carpelan och Eva-Marie Liljeström Brodin 
 
  

 § 8 
Val av sekreterare 
för stämman 

Stämman beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag 

  

   
§ 9   

   
Karin Morén Almroth, valberedningen, föreslog till ledamöter i beredningsutskottet; 
Agneta Richt (södra regionen), Rolf Henning (västra regionen), Lisbeth Rothqvist 
(östra regionen), Lars Persson (mellansvenska regionen), Sven Georén (norra 
regionen) och Margareta Nilsson (förbundsstyrelsen) tillika sammankallande 
 
  

 § 9  
Val av 
beredningsutskott 

Stämman beslutade 
att bifalla valberedningens förslag 

  

   
§ 10   

   
Karin Morén-Almroth, valberedningen, föreslog till rösträknare; Camilla Nilsson 
(södra regionen)tillika sammankallande, Jarmo Kyrönseppä (västra regionen) Rolf 
Kärne (östra regionen), Gotty Julén-Persson (mellansvenska regionen) och Britt 
Lundqvist (norra regionen) 
 
 

 § 10  
Val av fem 
rösträknare 

Stämman beslutade 
att bifalla valberedningens förslag 

  

   
§ 11   

   
Karin Morén Almroth, valberedningen, föreslog till protokolljusterare; Anita 
Jacobsson (södra regionen), Bengt-Åke Gustafsson (västra regionen) och Rolf Kärne 
(östra regionen) 
 
 
 

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

Stämman beslutade 
att bifalla valberedningens förslag 

  

 
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, föreslog att protokollet skall justeras den 1 
oktober 2003 
 

  

Stämman beslutade 
 
att protokollet skall justeras den 1 oktober 2003 
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Jim Guve, kansliet, redovisade förbundets ekonomi i historiskt perspektiv och i 
nuläge. 
 
Förhandlingarna ajounerades 
 

  

§ 12   
   
Stefan Leufstedt anmälde förbundsstyrelsens rapport om åtgärdade motioner från 
stämmorna 1997, 1999 och 2001 och yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag  
att godkänna rapporten. 
 
 

 § 12  
Förbundsstyrelsens 
rapport om 
åtgärdade motioner 
från stämmorna 
1997, 1999 och 
2001 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 13   

   
Jim Guve föredrog förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för Svenska 
Diabetesförbundet 2001 med till förbundet knutna fonder/stiftelser. 
 
I ärendet yttrade sig också Arne Ekman, Varbergs diabetesförening, samt Stefan 
Leufstedt 
 
  

 § 13 
Verksamhets-
berättelse för 2001 

Stämman beslutade  
att notera och lägga verksamhetsberätttelsen för 2001 till handlingarna 

  

   
§ 14   

   
Stig-Olof Gradin, revisor, föredrog revisionsberättelsen 2001 för Svenska 
Diabetesförbundet samt till förbundet knutna stiftelser och fonder.  

 § 14 
Revisionsberättelse 
för 2001 

Stämman beslutade  
att lägga revisionsberättelsen för 2001 till handlingarna 

  

   
§ 15   

   
Jim Guve föredrog förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för Svenska 
Diabetesförbundet 2002 med till förbundet knutna fonder/stiftelser. 

 § 15 
Verksamhets-
berättelse för 2002 

Stämman beslutade  
att notera och lägga verksamhetsberättelsen för 2002 till handlingarna 

  

   
§ 16   
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Hans-Olof Stralström, revisor, föredrog revisionsberättelsen 2002 för Svenska 
Diabetesförbundet, samt till förbundet knutna stiftelser och fonder.  

 § 16  
Revisionsberättelse 
för 2002 

Stämman beslutade  
att lägga revisionsberättelsen för 2002 till handlingarna 

  

   
§ 17   

   
Jim Guve anmälde årsredovisningarna för Svenska Diabetesförbundets Information 
AB för 2001 och 2002. 
 
  

 § 17  
Anmälan om 
verksamheten inom 
Svenska 
Diabetesförbundets 
Information AB för 
2001 och 2002 

Stämman beslutade  
att notera årsredovisningarna för 2001 och 2002 och lägga dessa till handlingarna 

  

   
§ 18   

   
Jim Guve, föredrog kortfattat årsredovisningarna för Stiftelsen Svenska 
Diabetesförbundets Forskningsfond för 2001 och 2002. 
 
  

 § 18 
Anmälan av 
verksamheten inom 
Stiftelsen Svenska 
Diabetesförbundets 
Forskningsfond för 
2001 och 2002 

Stämman beslutade  
att notera årsredovisningarna för 2001 och 2002 och lägga dessa till handlingarna 

  

   
§ 19   

   
Ordförande konstaterade att revisorerna har tillstyrkt ansvarsfrihet för 
styrelseledamöterna för räkenskapsåren 2001 och 2002  
  

 § 19 
Beslut om 
ansvarsfrihet 

Stämman beslutade  
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamheten 2001 och 2002 

  

   
§ 20   

   
Stefan Leufstedt föredrog och yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag till ett 
uttalande med följande lydelse; 
 
”Tvinga försäkringsbolag att motivera avslag 
 
Endast ett av tio försäkringsbolag anger att de regelmässigt lämnar en närmare 
motivering till beslut om avslag, undantagsklausul och/eller förhöjd premie. Detta 

 § 20 
Uttalande 
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enligt en undersökning gjord av Konsumenternas Försäkringsbyrå.  
 
För Svenska Diabetesförbundet är det oacceptabelt att människor med kroniska 
sjukdomar eller funktionshinder nekas att teckna försäkringar till normala villkor 
utan att bolagen redovisar sina skäl för detta. Vi anser att den försäkringssökande har 
rätt till en individuell bedömning och att bolagen skall lämna en saklig motivering till 
sina beslut i varje enskilt fall.  
 
I en kommande lagrådsremiss från justitiedepartementet föreslås att en så kallad 
kontraheringsplikt skall införas även i fråga om personförsäkringar. Lagförslaget 
innebär att en försäkringssökande har rätt att teckna en personförsäkring som normalt 
tillhandahålls allmänheten, på sedvanliga försäkringsvillkor, såvida det inte finns 
särskilda skäl för avslag. Vad som är särskilda skäl kommer att kunna prövas i 
domstol.  
 
Svenska Diabetesförbundet välkomnar att försäkringsbolag tvingas motivera sina 
beslut om personförsäkringar och uppmanar riksdagen besluta att en 
kontraheringsplikt för person-försäkringar skall införas.”  
 
  
 
 
 
Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till uttalande från riksstämman 

  

   
§ 21   

   
Ordförande anmälde förbundsstyrelsens förslag nr 2 angående ej godkända 
motioner.  
 
 

 § 21 
Anmäldes 
förbundsstyrelsens 
förslag nr 2 
angående om ej 
godkända 
motioner. 

Stämman beslutade  
att godkänna styrelsens redovisade hantering av för sent inskickad motion från 
MariAnne R Lymer 
 
att godkänna styrelsens redovisade hantering av för sent inskickad motion från Åsa 
Jönssson 

  

   
§ 22   

   
Stefan Leufstedt föredrog förbundsstyrelsens förslag till Idéprogram (förslag nr 5) 
och yrkade bifall till detsamma.  

 § 22 
Förbundsstyrelsens 
förslag nr 5 
Idéprogram 

Stämman beslutade    
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att bifalla förbundsstyrelsens förslag till idéprogram 
   

§ 23   
   
Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen, föredrog rapport från den arbetsgrupp som vid 
stämman 2001 fick i uppdrag att se över sociala förmåner m.m. för ordförande och 
övriga styrelseledamöter. I arbetsgruppen har också ingått Bert Bohlin, 
förbundsstyrelsen samt Stig-Olof Gradin, revisor. Hans-Jürgen Pilz yrkade för 
arbetsgruppen; 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta och teckna avtal med 
förbundsordföranden i enlighet med arbetsgruppens i rapporten beskrivna inriktning 
 
I ärendet yttrade sig även Pirjo Bergqvist, Söderhamns diabetesförening. 
 

 § 23 
Rapport från den 
arbetsgrupp som vid 
stämman 2001 fick i 
uppdrag att se över 
sociala förmåner 
m.m. för ordförande 
och övriga 
styrelseledamöter 

Stämman beslutade  
att notera rapporten 

  

   
§ 24   

   
Stefan Leufstedt föredrog förbundsstyrelsens förslag nr 6 om ersättningskoncept för 
förbundsordförande i Svenska Diabetesförbundet, samt yrkade för styrelsen bifall 
till första att-satsen i förslaget till beslut; 
 
att ordförande skall arbeta i enlighet med av styrelsen antagen funktionsbeskrivning 
och vara fulltidsarvoderad 
 
Gösta Klinteberg, Nordöstra Skåne, instämde i bifallsyrkandet 
 

 § 24 
Förbundsstyrelsens 
förslag nr 6 om 
ersättningskoncept 
för 
förbundsordförande 
i Svenska 
Diabetesförbundet 

Stämman beslutade  
att bifalla första att-satsen i förbundsstyrelsens förslag till beslut  
 
att förklara beslutet för omedelbart justerat 
 

  

   
§ 25   

   
Ordförande anmälde motion nr 3 om förbundsordförande. Förbundsstyrelsen föreslår 
stämman besluta 
 
att anse motion nr 3 om förbundsordförande besvarad 
 
  

 § 25 
Motion nr 3 om 
förbundsordförande 

Stämman beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag till beslut 

  

   
§ 26   
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Anmäldes förslag från valberedningen gällande arvoden och ersättningar till 
förbundsordförande, verkställande utskottet, övriga styrelseledamöter, Ung Diabetes, 
förtroendevalda revisorer, sammanträdesarvoden, traktamenten och övriga 
ersättningar. 

 § 26 
Beslut om arvoden 
och övriga 
ersättningar 

 
Anmäldes förbundsstyrelsens förslag nr 7 om arvode till valberedningen 
 

  

§ 27   
   
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till valberedningens förslag; 
 
att förbundsordförandens arvode skall vara ett prisbasbelopp per månad (38.600 kr 
2003) 
 
Per-Olof Lindberg, Borås, yrkade också bifall till valberedningens förslag 
 
 

 § 27 Arvode till 
förbunds- 
ordföranden 

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat och gällande från förbundsstämmans 
avslutande 
 
 
Stefan Leufstedt anmälde att han inte deltog i beslutet 

  

   
§ 28   

   
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade i enlighet med valberedningens 
förslag; 
 
att arvodet för ledamöter i verkställande utskottet skall vara oförändrat ¾ basbelopp 
per ledamot och år 
 

 § 28 Arvode till 
verkställande 
utskottet 

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat och gällande från förbundsstämmans 
avslutande 
 
 

  

   
§ 29   

   
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade i enlighet med valberedningens 
förslag; 
 
att arvodet för övriga styrelseledamöter samt ersättare skall vara oförändrat 1/2 

 § 29 Arvoden till 
övriga 
styrelseledamöter 
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basbelopp per ledamot och år. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat och gällande från förbundsstämmans 
avslutande 
 

  

   
§ 30   

   
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade i enlighet med valberedningens 
förslag; 
 
att arvodet för Ung Diabetes råd skall vara oförändrat 3/10 basbelopp per ledamot 
och år 
 

 § 30 Arvode 
Ung Diabetes 

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat och gällande från förbundsstämmans 
avslutande 
 

  

   
§ 31   

   
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade i enlighet med valberedningens 
förslag; 
 
att arvodet till förtroendevalda revisorer råd skall vara oförändrat 1/3 basbelopp per 
ledamot och år 
 
 

 § 31 Arvode till 
förtroendevalda 
revisorer 

Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens förslag 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat och gällande från förbundsstämmans 
avslutande 
 

  

   
§ 32   

   
Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen, föredrog och yrkade bifall till 
förbundsstyrelsens förslag nr 7 angående arvode till valberedningen;  
 
att till valberedningens sammankallande skall utgå arvode för hela valperioden med 
ett belopp motsvarande ¼ prisbasbelopp 
 

 § 32 Arvode till 
valberedningen 
(Förbundsstyrelsens 
förslag nr 7) 
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att till valberedningens övriga ledamöter ska utgå arvode för hela valperioden med ett 
belopp motsvarande 1/5 prisbasbelopp 
 
att i övrigt ska samma ersättningar gälla för valberedningens sammankallande och 
ledamöter som gäller för övriga förtroendevalda i förbundet 
 
I ärendet yttrade sig även Arne Ekman, Varbergs diabetesförening 
 
Stämman beslutade  
att bifalla valberedningens yrkanden 
 
att förklara beslutet omedelbart justerat och gällande från förbundsstämmans 
avslutande 
 

  

   
§ 33   

   
Torsten Persson, valberedningen, yrkade 
 
att sammanträdesersättningen höjs till 600 kr per dag för sammanträden eller 
tjänsteförättning beslutad av styrelsen, VU eller ordförande på delegation, samt 
 
att sammanträdesarvode ej utgår för heltidsarvoderad ordförande 
 
Arne Ekman, Varbergs diabetesförening, yrkade  
att sammanträdesersättningen skall vara oförändrat 500 kr per dag 

 § 33 Samman-
trädesarvoden 

   
Stämman beslutade efter votering med 118 röster mot 72 och 3 som avstår 
att bifalla valberedningens förslag 

att förklara beslutet omedelbart justerat och gällande från förbundsstämmans 
avslutande 
 

  

   
§ 34   

   
Torsten Persson, valberedningen, yrkade; 
 
att förbundsordförande erhåller avtalsförsäkring likt tjänsteman på Svenska 
Diabetesförbundets kansli. I det fall ordförande tvingas sluta sitt uppdrag utan egen 
begäran ersätts förbundsordförande med arvode för fyra månader. Om ordförande 
slutar på egen begäran ersätts förbundsordförande med arvode för två månader. 
Förbundsordförande skall under den tiden stå till förbundets tjänst. 
 
att förlorad arbetsförtjänst ersätts upp till 1.500 kr /dag efter intyg från arbetsgivare, 
revisor eller på annat sätt 
 
att resekostnader ersätts med det alternativ som anses lämpligast med hänsyn tagen 
till förlorad arbetsförtjänst, övernattningskostnader samt konsekvenser för den 

 § 34 Traktamenten 
och övriga 
ersättningar 
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enskilde. Bilersättning utgår med den skattefria delen av den statliga resersättningen. 
 
att traktamente utgår enligt statliga bestämmelser för tjänstgöring utanför hemorten. 
Endagstraktamente utgår ej, dock ersätts utlagda kostnader enligt kvitto. Stockholms-
, Malmö- och Göteborgsregionerna betraktas som ”hemort” oavsett 
kommungränserna  
 
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade; 
 
att förlorad arbetsförtjänst ersätts motsvarande inkomstbortfallet efter intyg från 
arbetsgivare, revisor eller på annat sätt 
 
Rolf Henning, Norra Älvsborg, yrkade avslag på meningen ”Stockholms-, Malmö- 
och Göteborgsregionerna betraktas som ”hemort” oavsett kommungränserna” i 
valberedningens 4:e yrkande 
 
Sven-Olof Andersson, Finspång, yrkade bifall till Roland 
Anderssons/förbundsstyrelsens förslag angående förlorad arbetsförtjänst 
 
Stämman beslutade efter votering 
med 101 röster mot 84 och 3 som avstår 
 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande och avslå valberedningens yrkande gällande 
förlorad arbetsförtjänst 
 
med 113 röster mot 74 och 3 som avstår 
 
att bifalla valberedningens yrkande och avslå Rolf Hennings yrkande 

 
Stämman beslutade  
att i övrigt bifalla valberedningens yrkanden samt 

att förklara besluten omedelbart justerade och gällande från förbundsstämmans 
avslutande 
 
Stefan Leufstedt anmälde att han inte deltog i beslutet beträffande arvode och 
ersättningar till förbundsordförande. 

  

   
§ 35   

   
Ordförande anmälde förbundsstyrelsens förslag om förbundets säte innebärande 
 
att Svenska Diabetesförbundets säte skall vara Stockholm 
 
  

 § 35 
Förbundsstyrelsens 
förslag nr 8 om 
förbundets säte 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens förslag 
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§ 36   
   
Margareta Nilsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över 
motionerna nr 1, 2, 4 och 5 om förändring av riksstämmans former och valperiod för 
förtroendevalda, och yrkade; 
 
att  avslå att-sats 1, 2, 3 och 4 i motion nr 1 om förändring av riksstämmans former  
 
att stämmoperioden skall vara tre år, 
 
att del av § 5 mom. 2 i stadgar för Svenska Diabetesförbundet ändras från: 
 ”Ordinarie riksstämma hålles vartannat år före juni månads utgång.”, 
 till: 
 Ordinarie riksstämma hålles vart tredje år. 
 
att del av § 5 mom. 8 i stadgar för Svenska Diabetesförbundet ändras från: 

”Riksstämman har också att fastställa förbundets ekonomiska översiktsplan 
årsvis för kommande treårsperiod." 
till: 
Riksstämman har också att fastställa förbundets ekonomiska översiktsplan 
årsvis för kommande fyraårsperiod. 

 
att del av § 6 mom. 1 i stadgar för Svenska Diabetesförbundet ändras från: 
 ”Förbundsstyrelsen väljes av riksstämman. Förbundsstyrelsen består av 11  

ledamöter 
Förbundsordföranden väljes särskilt vid varje riksstämma för två år. Hälften av 
ledamöterna väljes vid varje riksstämma för fyra år.” 

 till: 
 Förbundsstyrelsen väljes av riksstämman för tre år. Förbundsstyrelsen består av 
11 ledamöter.  

 Förbundsordföranden väljes särkskilt vid varje riksstämma. 
 
att § 7 mom.1 i stadgar för Svenska Diabetesförbundet ändras från: 

”För granskning av förbundsstyrelsen och verkställande utskottets verksamhet 
och förbundets räkenskaper väljer riksstämman en auktoriserad revisor för två 
år, samt två förtroendevalda revisorer för fyra år samt en ersättare för dessa för 
två år. En förtroendevald revisor väljes varje riksstämma”, 
till: 
För granskning av förbundets och verkställande utskottets verksamhet och 
förbundets räkenskaper väljer riksstämman, för den kommande 
stämmoperioden, en auktoriserad revisor och två förtroendevalda revisorer 
samt en ersättare för de förtroendevalda revisorerna. 

 
att del av § 7 mom. 3 i stadgar för Svenska Diabetesförbundet ändras från: 

”Till ordinarie riksstämma avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
förbundets verksamhet under de gångna två åren samt tillstyrker eller avstyrker 
ansvarsfrihet.”, 
till: 

 § 36 
Motionerna nr 1, 2, 
4 och 5 om 
förändring av 
riksstämmans 
former och 
valperiod för 
förtroendevalda 
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Till ordinarie riksstämma avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och 
förbundets verksamhet under de gångna tre åren samt tillstyrker eller avstyrker 
ansvarsfrihet. 

 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i samband med att man slutför det  

pågående arbetet med den av stämman 2001 beslutade stadgeöversynen utreda 
frågan om eventuellt förändrat antal stämmoombud, 

 
att förbundsstyrelsens uppdrag angående antalet stämmodeltagare skall 

slutredovisas på närmast följande ordinarie riksstämma, 
 
att bifalla att-sats 5 i motion nr 1 om förändring av riksstämmans former, 
 
att      avslå att-sats 1, 2, 3 och 4 i motion nr 2 om förändring av riksstämmans  
          former,  
att  anse att-sats 5 i motion nr 2 om förändring av riksstämmans former besvarad, 
 
att avslå motionerna nr 4 och 5 om valperiod för förtroendevalda 
 
Margareta Nilsson, förbundsstyrelsen, yrkade dessutom; 
 
att riksstämmans beslut med anledning av motionerna nr 1, 2, 4 och 5 med 

undantag av beslut om att-satsen 5 i motion nr 1 och att-satsen 5 i motion 2 
förklaras för omedelbart justerade. 

 
Bo Carlzon, Gävle diabetesförening, yrkade bifall till att-sats 5 i motion nr 2 som har 
samma lydelse som att-sats 5 i motion nr 1. Förbundsstyrelsens förslag i att-sats 10 
föreslogs få följande förändrade lydelse; 
 
att bifalla att-sats 5 i motion nr 1 samt att-sats 5 i motion nr 2 om förändring av 
riksstämmans former 
 
Jens Johansson, Diabetesföreningen Kronoberg, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
förslag gällande att-satserna 1, 8, 9, 11 och 13, samt ; 
 
att avslå förbundsstyrelsens förslag gällande att-satserna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 och 12 

att att-sats 10 blir föremål för tolkning 

 
Sven-Olof Andersson, Finspång, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag med 
följande ändring; 
 
att att-satserna 10 och 12 slås ihop 
 
Stämman beslutade  

att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-sats 2 och 3 

att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-sats 4 
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att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-sats 5 

att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-satserna 6 och 7 

att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-satserna 8 och 9 

att bifalla Bo Carlzons yrkande innebärande förändrad lydelse av att-sats 10 i 

förbundsstyrelsens förslag 

att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-sats 11 

att att-sats 12 och 13 i förbundsstyrelsens förslag utgår 

att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-sats 14 samt 

att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-sats 1 

 

  

§ 37   
   
Ordförande anmälde motion nr 9 och förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att avslå motion nr 9 om färre ledamöter i förbundsstyrelsen 
 
Hans Ernholm, Kungälv Ale diabetesförening, yrkade bifall till motion nr 9 
 
Margareta Nilsson, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag 
 

 § 37 
Motion nr 9 om 
färre antal 
ledamöter i 
förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade  
att  bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

§ 38   
   
Ordförande anmälde motionerna nr 10, 11 och 12 om antal ledamöter i VU och 
stadgeändring § 6 mom 4, samt förbundsstyrelsens yrkanden med anledning av 
dessa;.  
 
att § 6 mom. 4 i stadgar för Svenska Diabetesförbundet får följande tillägg; ”Vid 

lika röstetal har ordföranden utslagsröst”, 
 
att avslå motion nr 10 angående antal ledamöter i VU, 
 
att avslå motion nr 11 angående antalet ledamöter i VU, 
 
att avslå motion nr 12 angående stadgeändring i § 6 mom. 4 i stadgar för Svenska 

Diabetesförbundet. 
 
Margareta Arcombe, Malmö diabetesförening, yrkade för samtliga lokalföreningar i 
Skåne bifall till motion nr 11. 
 
Pirjo Bergqvist, Söderhamns diabetesförening, yrkade bifall till motionerna 11 och 
12 

 § 38 
Motionerna nr 10, 
11 och 12 om antal 
ledamöter i VU och 
stadgeändring § 6 
mom 4 
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Thomas Gustafsson, Blekinge, yrkade bifall till motion nr 11 och avslag på 
förbundsstyrelsens yrkande gällande denna motion. 
 
Jens Johansson, Kronobergs diabetesförening, yrkade bifall till motion nr 11. 
 
Stefan Leufstedt yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag 
 
 
 
Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-sats 1 

att bifalla förbundsstyrelsens yrkande i att-sats 2 

 
Stämman beslutade efter votering med röstsiffrorna 113 mot 77 och 3 som avstår; 
att bifalla förbundsstyrelsens förslag i att-satserna 3 och 4 innebärande avslag på 
motionerna 11 och 12 

  

   
§ 39   

   
Ordförande anmälde motion nr 16 och förbundsstyrelsens yrkande  
 
att avslå motion nr 16 angående lokalföreningars godkännande av nominerade 
pesoner till förbundsstyrelsen 
 
Roland Jonsson, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag 
 
Lars-Göran Tengman, Göteborg, yrkade bifall till motion nr 16 
 

 § 39 
Motion nr 16 om 
lokalföreningars 
godkännande av 
nominerade 
personer till 
förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 40   

   
Per-Ola Nordle, valberedningen, föreslog omval av Stefan Leufstedt, Ystad  § 40 Val av 

förbunds- 
ordförande 

Stämman beslutade  
att enhälligt välja Stefan Leufstedt till förbundsordförande för den kommande 
stämmoperioden 

  

   
§ 41   

   
Per-Ola Nordle, valberedningen, föreslog Roland Andersson, norra regionen 
(omval), Mats Dahlstrand, västra regionen (omval), Margareta Nilsson, östra 
regionen (omval), Hans Jürgen Pilz, östra regionen (omval) samt Kristine Strömberg, 
södra regionen (nyval) 
 

 § 41 Val av övriga 
ledamöter i 
förbundsstyrelsen 
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Valberedningen föreslog också att mandatperioden förlängs för Roland Jonsson, Bert 
Bohlin, Inger-Lise Rudlang, Anita Andersson och Eva-Marie Brodin som valdes på 
fyra år vid 2001 års riksstämma. 
 
Per-Olof Lindell, Roslagens diabetesförening, pläderade för Hans-Jürgen Pilz 

Inge Hildor, Mjölby diabetesförening, nominerade och pläderade för Sven-Olof 
Andersson, Finspång. 
 
Lars-Göran Tengman, Göteborgs diabetesförening, nominerade och pläderade för 
Eva Sönnerberg, Göteborg. 
 
Elisabet Klingberg, Örebro diabetesförening, pläderade för Margareta Nilsson och 
Ellen Skaare-Håkansson, som hon också nominerade. 
 
Sven Georén, Norrbottens diabetesförening, pläderade för Roland Andersson. 

Bo Carlzon, Gävle diabetesförening, nominerade och pläderade för Chris 
Syamputra, Sandviken. 
 
Ivar Norberg, Gävle diabetesförening, pläderade för Chris Syamputra. 

Rolf Blomqvist, Söderhamns diabetesförening, pläderade för Chris Syamputra. 

Nils-Allan Edman, Tjustbygdens diabetesförening, pläderade för Kristine Strömberg. 

Pontus Lundahl, Södertälje diabetesförening, pläderade för Eva Sönnerberg 

Leif Brandt, Höglandets diabetesförening, nominerade och pläderade för Ulrika 
Ahlberg. 
 
Per-Olof Lindberg, diabetesföreningen i Borås, pläderade för Ellen Skaare 
Håkansson. 
 
Rune Persson, Kalmar-Ölands diabetesförening, pläderade för Kristine Strömberg. 

Hans Ernholm, Kungälv-Ale diabetesförening, pläderade för Mats Dahlstrand. 

 
Sven-Olof Andersson, Finspång, yrkade i ordningsfråga 
att riksstämman väljer tio ledamöter på tre år och således inte förlänger 
mandatperioden för dem som valdes på fyra år vid förra riksstämman 
 
Presidiet yrkade avslag på Sven-Olof Anderssons yrkande och bifall till 
valberedningens förslag om att välja fem ordinarie ledamöter och förlänga 
mandatperioden för dem som valdes på fyra år vid förra riksstämman 
 
Stämman beslutade efter votering med 153 mot 38 och 3 som avstod  
att i ordningsfrågan bifalla presidiets/valberedningens yrkande och avslå Sven-Olof 
Anderssons yrkande 
 
Stämman beslutade 

  



PROTOKOLL FÖRT VID 
SVENSKA DIABETESFÖRBUNDETS RIKSSTÄMMA 

2 - 4 MAJ 2003 
 

  17 

att  förlänga mandatperioden med ett år för Roland Jonsson, Bert Bohlin, Inger Lise 
Rudlang, Anita Andersson och Eva-Marie Liljeström Brodin. 
 
De som  nominerats till ordinarie ledamotskap i förbundssstyrelsen presenterade sig. 
 
Stämman beslutade efter sluten omröstning  
att till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen välja Mats Dahlstrand (135 röster), 
Margareta Nilsson (127 röster), Hans-Jürgen Pilz (105 röster), Kristine Strömberg 
(104 röster) och Roland Andersson (95 röster). 
 
Eva Sönnerberg fick 69 röster, Chris Syamputra 55 röster, Ellen Skaare Håkansson 
47 röster, Ulrika Ahlberg 37 röster och Sven-Olof Andersson 20 röster. Bland övriga 
till valberedningen inkomna nomineringar fick MariAnne R Lymer 2 röster och Inger 
Hellström och Rolf Henning en röst vardera. 
 
   

§ 42   
    
Per-Ola Nordle, valberedningen, föreslog Chris Syamputra, mellansvenska regionen 
(omval), Ellen Skaare Håkansson, västra regionen (omval) och Mia Bolinder, 
mellansvenska regionen (nyval)  
 
Lars-Göran Tengman, Göteborgs diabetesförening, nominerade och pläderade för 
Eva Sönnerberg. 
 
Elisabet Klingberg, Örebro diabetesförening, pläderade för Ellen Skaare Håkansson. 
 
Leif Brandt, Höglandets diabetesförening, nominerade Ulrika Ahlberg. 
 
Per-Olof Lindberg, Borås diabetesförening, pläderade för Ellen Skaare-Håkansson. 
 

 § 42 Val av 
ersättare i 
förbundsstyrelsen 

Stämman beslutade  
att nomineringen av Ulrika Ahlberg till ersättare i förbundsstyrelsen inte inkommit 
till valberedningen och att hon därmed inte är valbar. 
 
Stämman beslutade efter sluten omröstning  
att till ersättare i förbundsstyrelsen välja Ellen Skaare Håkansson (137 röster) och 
Chris Symaputra (117 röster) samt 
 
att efter lottning mellan Mia Bolinder (101 röster) och Eva Sönnerberg (101 röster) 
välja Mia Bolinder till ersättare i förbundsstyrelsen. 
 
Sven-Olof Andersson fick 10 röster, Thommy Falck, Kristine Strömberg och Gisela 
Ernfridsson fick 2 röster vardera. 

  

   
§ 43   

   
Per-Ola Nordle, valberedningen, föreslog Gunnar Henriksson, västra regionen  § 43 Val av tre 
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(fyllnadsval) och Hans-Olof Stralström, norra regionen (omval) 
 
Kurt Gärtner, Skellefteå diabetesförening, pläderade för Hans-Olof Stralström. 
 

revisorer varav en 
auktoriserad 

   
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, föreslog  till auktoriserad revisor Lindebergs 
Grant Thornton AB. 

  

   
Stämman beslutade 
att till revisorer välja Gunnar Henriksson och Hans-Olof Stralström 

  

   
att till auktoriserad revisor välja Lindebergs Grant Thornton AB   
   

§ 44   
   
Per-Ola Nordle, valberedningen, föreslog Rune Eliasson, västra regionen (nyval). 
 
Kerstin Åhlund, STO-regionens diabetesförening, pläderade för Rune Eliasson. 

 § 44 Val av en 
ersättare för de 
förtroendevalda 
revisorerna 

Stämman beslutade 
att  till ersättare för de förtroendevalda revisorerna välja Rune Eliasson 

  

   
§ 45   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 13, 14 och 15 om valberedningen samt 
förbundsstyrelsens yrkande; 
att avslå motionerna 13, 14 och 15  
 
Inge Hildor, Mjölby diabetesförening, yrkade bifall till motionerna 13, 14 och 15. 
 
John Arekrantz, Östhammars diabetesförening, Pirjo Bergqvist, Söderhamns 
diabetesförening och Per-Olof Lindell, Roslagens diabetesförening, yrkade bifall till 
förbundsstyrelsens avslagsyrkande. 
 
 

 § 45 
Motionerna nr 13, 
14 och 15 om 
valberedningen 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 46   

   
Ordförande anmälde punkten val av ledamöter i valberedningen. 
 
Inge Hildor, Mjölby diabetesförening, nominerade Thommy Falck, Finspång och 
yrkade 
 
att tillsättandet av valberedningen går till beredningsutskottet. 
 

 § 46 
Val av fem 
ledamöter i 
valberedningen 
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Kurt Gärtner, Skellefteå diabeteförening, nominerade för norra regionen Karin 
Morén Almroth. 
 
Rolf Henning, Norra Älvsborg, nominerade för västra regionen Aina Jonsson. 
  
Lennart Fast, Linköpings diabetesförening, och Bengt Linder, Motala.Vadstena 
diabetesförening, pläderade för Thommy Falck 
 
John Arekrantz, Östhammars diabetesförening, Sven-Olov Eklind, diabetesföreningen 
i Södertälje, och Per-Olof Lindell, Roslagens diabetesförening, nominerade för östra 
regionen Per Erlandsson, Uppsala. 
 
Camilla Nilsson, Nordvästra Skånes diabetesförening, pläderade för och 
nominerade för södra regionen Torsten Persson. 
 
Anita Malmberg, Sala diabetesförening, pläderade för Per Erlandsson. 
 
Curt-Lennart Lundén, Medelpads diabetesförening, pläderade för och nominerade 
för mellansvenska regionen Per-Ola Nordle. 
 
Ordförande föreslog och genomförde en öppen votering mellan de två som 
nominerats från östra regionen, Thommy Falck och Per Erlandsson.  
 
Stämman beslutade  
att från östra regionen välja Per Erlandsson till valberedningen 
 
att i övrigt välja de nominerade Karin Morén Almroth, Aina Jonsson, Torsten 
Persson och Per-Ola Nordle 
 
att efter förslag från förbundsstyrelsen omvälja Per-Ola Nordle till sammankallande 
för valberedningen 

  

   
§ 47   

   
Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag nr 9 om 
ändring av SD:s stadgar § 4 mom. 2 avseende Ung Diabetes, och yrkade 
 
att ändra formuleringen i förbundets stadgar § 4 mom. 2 till: ”Inom förbundet arbetar 
ungdomsråd på central nivå”. 
 
 

 § 47 
Förbundsstyrelsens 
förslag nr 9 om 
ändring av SD:s 
stadgar § 4 mom. 2 
avseende Ung 
Diabetes 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens förslag 

  

   
§ 48   

   
Anita Andersson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande m a a 
motion nr 6 om ändring av text i stadgarna, och yrkade;  

 § 48 
Motion nr 6 om 
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att i huvudsak bifalla motionen om ändring av text i Svenska Diabetesförbundets 

normalstadgar för läns- och lokalföreningar samt stadgar för stiftelsen Svenska 
Diabetesförbundets Hjälpfond, 

 
att 2:a att-satsen i §1 i Normalstadgar för länsföreningar skall lyda: "att främja 

medicinska och sociala intressen för människor med diabetes", 
 
att det inledande stycket i §1 normalstadgar för lokalförening skall lyda: 

"Föreningen, som skall vara ansluten till Svenska Diabetesförbundet och ingå i 
länsförening, har till ändamål att tillvarata intressen hos människor med 
diabetes. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.", 

 
att 3:e att-satsen i §1 normalstadgar för lokalföreningar ska ha följande lydelse: 

"att hos lokala myndigheter och institutioner företräda människor med 
diabetes", 

 
att 4:e att-satsen i §1 normalstadgar för lokalföreningar ska ha följande lydelse: 

"att främja medicinska och sociala intressen för människor med diabetes", 
 
att den första meningen i §10 i stadgar för stiftelsen Svenska Diabetesförbundets 

Hjälpfond skall lyda: "Skulle Svenska Diabetesförbundet och med anledning 
därav fonden upplösas skall eventuellt kvarvarande tillgångar anslås till 
ändamål som gagnar människor med diabetes, ändamål som efter styrelsens 
förslag godkänts av länsstyrelsen i Stockholms län.". 

 
Nils-Allan Edman, Tjustbygdens diabetesförening, yrkade bifall till 
förbundsstyrelsens förslag 

 
 
 

ändring av text i 
stadgarna 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 49   

   
Roland Jonsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över 
motion nr 7 om stadgeändring § 5 mom 9, och yrkade.  
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över hela stämmoprocessen, samordnat 

med uppdraget att se över antalet ombud och den stadgeöversyn som pågår, 
 
att förbundsstyrelsens uppdrag skall slutredovisas på närmast följande ordinarie 

riksstämma. 
 
Jens Johansson, Kronobergs diabetesförening, yrkade avslag på förbundsstyrelsens 
yrkande och bifall till motion nr 7. 
 
Elisabet Klingberg, Örebro diabetesförening, yrkade också bifall till motionen. 

 § 49 
Motion nr 7 om 
stadgeändring § 5 
mom 9 
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Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till förbundsstyrelsens yrkande. 
 
I ärendet yttrade sig också Rolf Henning, Norra Älvsborgs diabetesförening. 
 
Ordförande konstaterade att ärendet handlar om en stadgefråga, och att det för bifall 
till motionen därför krävs 2/3 majoritet av rösterna. 
 
Stämman beslutade efter votering med 154 röster mot 33 och en som avstår 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 50   

   
Margareta Nilsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över 
motion nr 8 om översyn av antalet delegater på riksstämman och yrkade; 
 
att anse motion nr 8 angående översyn av antalet delegater på riksstämman besvarad 
 
Hans Ernholm, Kungälv-Ale diabetesförening, yrkade bifall till motionen. 
 

 § 50 
Motion nr 8 om 
översyn av antalet 
delegater på 
riksstämman 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 51   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 28 - 37 om billigare medlemsavgifter för familjer 
och förbundsstyrelsens yrkande m a a motionerna; 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppgift att i samband med fullgörandet av uppdraget om 
en ekonomi- och transaktionsanalys, som riksstämman 2001 beslutade om, skall 
förutsättningar för och konsekvenser av någon form av familjeavgift inom Svenska 
Diabetesförbundet övervägas, 
 
att därmed anse motionerna nr 28-37  angående billigare medlemsavgifter för 
familjer besvarade 
 
Patrik Sundström, diabetesföreningen i Tierp, yrkade; 
 
att familjemedlemsavgift införes med ett tillägg av 70 kr, att fördelas med 35 kr till 
förbundet och 35 kr till lokalföreningen. 
 
Pirjo Bergqvist, Söderhamns diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
förslag men med följande tilläggsyrkande till styrelsens första att-sats; 
 
att före utgången av 2004 ha ett förslag och därefter ska förslaget på remiss bland 
medlemsorganisationen så att beslut om familjeavgift kan tas på nästa 
förbundsstämma  

 § 51 
Motionerna nr  
28 - 37 om billigare 
medlemsavgifter för 
familjer 
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Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade för förbundsstyrelsen bifall till Patrik 
Sundströms förslag  
 
Bo Carlzon, Gävle,  Rolf Henning, Norra Älsvborg, och Elisabet Klingberg, Örebro, 
yrkade bifall till Patrik Sundströms och förbundsstyrelsens nya förslag. 
 
Roland Andersson, yrkade på ett tillägg i förbundsstyrelsens förslag med följande 
lydelse; 
 
att … under förutsättning att det icke påverkar statsbidrag och kommunala bidrag. 
 
Kurt Pålsson, Eslövs diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
ursprungliga förslag. 
 
Riksstämman beslutade på förslag av Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, att 
ajounera mötet. 
 
Under dagordningens punkt ”Snillen spekulerar” diskuterades och visionerades nu, 
under ledning av Stefan Leufstedt, om medicinsk forskning och dess finansiering 
med fokus på diabetesforskningen. Harriet Wallberg-Henriksson, huvudsekreterare 
för medicin i Vetenskapsrådet, Nils Welsh, Uppsala, läkare och preklinisk forskare 
med forskartjänst vid Vetenskapsrådet och Mats Palmér, läkare vid medicinkliniken, 
S:t Görans sjukhus deltog. 
 
Stämman beslutade att återuppta förhandlingarna. 
 
Stefan Leufstedt  yrkade för förbundsstyrelsen bifall till styrelsens ursprungliga 
förslag. 
 
Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande m a a motionerna 28-37, samt 
 
att bifalla Pirjo Bergqvists tilläggsyrkande 

  

   
§ 52   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 38 och 39 om fritt medlemskap för barn, 
ungdomar och Typ II diabetiker under första året och förbundsstyrelsens yrkande m a 
a motionerna; 
 
att avslå motion nr 38 angående fritt medlemskap för barn och ungdomar under 
första året 
 
att avslå motion nr 39 angående fritt medlemskap för typ II diabetiker under första 
året 
 

 § 52 
Motionerna nr 38 
och 39 om fritt 
medlemskap för 
barn, ungdomar och 
Typ II diabetiker 
under första året 

Stämman beslutade    
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att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
   

§ 53   
   
Ordförande anmälde motion nr 18 om att mäta och värdera avkastningen av insatsen, 
samt förbundsstyrelsens yrkande m a a motionen; 
 
att  anse motion nr 18 om att mäta och värdera avkastningen av insatsen besvarad 

 § 53 
Motion nr 18 om 
Mäta och värdera 
avkastningen av 
insatsen 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 54   

   
Eva-Marie Liljeström Brodin, förbundsstyrelsen, föredrog yttrandet över motion nr 
19 om medlemsrekrytering och medlemsvård samt yrkade;  
 
att avslå att-sats 1 i motion nr 19 om medlemsrekrytering och medlemsvård, 
 
att anse att-sats 2 i motion nr 19 om medlemsrekrytering och medlemsvård besvarad, 
 
att anse att-sats 3 i motion nr 19 om medlemsrekrytering och medlemsvård besvarad. 
 
Bo Carlzon, Gävle diabetesförening, yrkade bifall till motion nr 19 och avslag på 
förbundsstyrelsens yrkande. 
 
Rolf Henning, Norra Älvsborgs diabetesförening, yrkade bifall till första att-satsen i 
motion nr 19; 
 
att införa medlemskort i kontokortsformat i plast med tilltalande design och med 
förbundets emblem 
 
Jens Johansson, Kronobergs diabetesförening, yrkade bifall till motionen 
 
 

 § 54  
Motion 19 om 
medlemsrekrytering 
och medlemsvård 

Stämman beslutade efter votering med 119 röster mot 65 och 4 som avstår 
att avslå första att-satsen i motion nr19 och bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
 
Stämman beslutade vidare 
att också i övrigt bifalla förbundsstyrelsen yrkande med anledning av motion nr 19 

  

 
 

  

§ 55   
   
Ordförande anmälde motion nr 20 om ID-brickor för diabetiker samt 
förbundsstyrelsens yrkande m a a motionen. 
 
att  avslå motion nr 20 om ID-brickor för diabetiker 

 § 55  
Motion nr 20 om 
ID-brickor för 
diabetiker 
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Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 56   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 69, 70, 71 och 72 om olika medlemsrabatter samt 
styrelsens yrkande m a a motionerna;  
 
att med anledning av motionerna 69, 70, 71 och 72 ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för olika medlemsrabatter. 
 
Birgitta Israelsson-Lindholm, Lycksele diabetesförening, yrkade bifall till 
förbundsstyrelsens yrkande men avslag på motion nr 70. 
 
Kurt Pålsson, Eslövs diabetesförening, yrkade avslag på såväl förbundsstyrelsens 
yrkande som motionerna 69, 70, 71 och 72. 
 
Ordförande föreslog en propositionsordning innebärande att förbundsstyrelsens 
yrkanden med anledning av motionerna 69, 71 och 72 ställs mot Kurt Pålssons 
avslagsyrkande, och sedan ställs förbundsstyrelsens yrkande med anledning av 
motion nr 70 mot Kurt Pålssons och Birgitta Israelsson-Lindholms avslagsyrkande.   
 
Pirjo Bergqvist, Söderhamns diabetesförening, yrkade avslag på presidiets förslag till 
propositionsordning till förmån för eget förslag att samtliga förbundsstyrelsens 
yrkanden ställs mot Kurt Pålssons avslagsyrkande. 
 
Stämman beslutade  
 
att bifalla presidiets förslag till propositionsordning 

 § 56  
Motionerna nr 69, 
70, 71 och 72 om 
olika 
medlemsrabatter. 

 
Stämman beslutade efter votering med 133 röster mot 51 och 6 som avstår   
att bifalla Kurt Pålssons yrkande om avslag på förbundsstyrelsens yrkande samt 
motionerna 69, 70, 71 och 72.  

  

   
§ 57   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 21, 22 och 23 om regionindelningens betydelse 
för utveckling och samarbete samt förbundsstyrelsens yrkanden m a a motionerna; 
 
att  bifalla motionerna nr 21, 22 och 23 om regionindelningens betydelse för 
utveckling och samarbete 
 
Nils-Allan Edman, Tjustbygdens diabetesförening, yrkade avslag på motionerna 21, 
22 och 23. 
 

 § 57 
Motionerna nr 21, 
22 och 23 om 
regionindelningens 
betydelse för 
utveckling och 
samarbete 

Stämman beslutade efter votering med 139 röster mot 45 och 5 som avstår   
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att bifalla Nils-Allan Edmans yrkande om avslag på motionerna nr 21, 22 och 23 
   

§ 58   
   
Ordförande anmälde motionerna nr 24 och 25 om länsföreningarnas roll i Svenska 
Diabetesförbundet och förbundsstyrelsens yrkande m a a motionerna; 
 
att  avslå motionerna 24 och 25 angående länsföreningarnas roll i Svenska 
Diabetesförbundet 
 
Sven-Olof Andersson, Finspång, yrkade bifall till motionerna 24 och 25. 
 

 § 58  
Motionerna nr 24 
och 25 om 
länsföreningarnas 
roll i Svenska 
Diabetesförbundet 

Stämman beslutade  
att  bifalla förbundsstyrelsens yrkande om avslag på motionerna 24 och 25 

  

   
§ 59   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 26 och 27 om serviceresurs till läns- och 
lokalföreningar första året samt förbundsstyrelsens yrkande m a a motionerna; 
 
att avslå motionerna 26 och 27 angående serviceresurs till läns-och lokalföreningar 
 
Arne Ekman, Varbergs diabetesförening, yrkade bifall till motionerna 26 och 27 och 
avslag på förbundsstyrelsens yrkande. 
 
Mats Dahlstrand, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande och 
yrkade bifall till styrelsens yrkande om avslag på motionerna 
 

 § 59 
Motionerna nr 26 
och 27 om 
serviceresurs till 
läns- och 
lokalföreningar 
första året 

Stämman beslutade efter votering med 121 röster mot 62 och 2 som avstod 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande  

  

   
§ 60   

   
Ordförande anmälde motion nr 40 om utgivning av Diabetes tidningen och 
förbundsstyrelsens yrkande m a a motionen; 
 
att avslå motion nr 40 om utgivning av Diabetes tidningen 
  

 § 60 
Motion nr 40 om 
utgivning av 
Diabetes tidningen 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 61   

   
Ordförande anmälde motion nr 41 om kostnad för informationsmaterial samt 
styrelsens yrkande m a a motionen; 
 
att avslå motion nr 41 om kostnad för informationsmaterial 
 

 § 61 
Motion nr 41 om 
kostnad för 
informations-
material 
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Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 62   

   
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, föredrog styrelsens yttrande över motionerna 
nr 42 och 43 om informationsmaterial och yrkade; 
 
att motionerna nr 42 och 43 om informationsmaterial anses besvarade 
 
Bo Carlzon, Gävle diabetesförening, yrkade  
 
att uppdra till Svenska Diabetesförbundet att se över befintligt informationsmaterial 
och vid behov förnya detsamma 
 

 § 62  
Motionerna nr 42 
och 43 om 
informations-
material 

Stämman beslutade efter försöksvotering 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkanden, samt 
 
att bifalla Bo Carlzons yrkande 

  

   
§ 63   

   
Margareta Nilsson, förbundsstyrelsen, föredrog styrelsens yttrande över motion nr 
44 om översättning till engelska av broschyren "Diabetes - en folksjukdom" samt 
yrkade; 
 
att avslå motion nr 44 om att broschyren ”Diabetes – en folksjukdom” snarast 
översätts till engelska 
 
Birgit Johnsson, Blekinge diabetesförening, yrkade bifall till motion nr 44. 
 
Lars-Göran Tengman, Göteborgs diabetesförening, yrkade  
 
att förbundsstyrelsen förmedlar kontakter mellan föreningar i områden som är 
invandrartäta 
 
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, yrkade för styrelsen på ett tilläggsyrkande; 
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att myndigheter utarbetar användbart 
informatonsmaterial 

 § 63 
Motion nr 44 om 
översättning till 
engelska av 
broschyren 
"Diabetes - en 
folksjukdom" 

    
Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande om avslag på motion nr 44 samt 
 
att bifalla förbundsstyrelsens tilläggsyrkande 

  

   
§ 64   
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Ordförande anmälde motionerna nr 45 och 47 om behov av ny skrift i Svenska 
Diabetesförbundets skriftserie samt förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att  bifalla första att-satsen i motion nr 45 om Svenska Diabetesförbundets skriftserie 
 
att med hänvisning till yttrande över motion nr 44 avslå andra att-satsen i motion nr 
45 om Svenska Diabetesförbundets skriftserie 
 
att bifalla motion nr 47 om behov av ny skrift i Svenska Diabetesförbundets 
skriftserie 
 
Thomas Gustafsson, Blekinge diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
förslag.. 
 

 § 64 
Motionerna nr 45 
och 47 om behov av 
ny skrift i Svenska 
Diabetesförbundets 
skriftserie 

Stämman beslutade 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande  

  

   
§ 65   

   
Ordförande anmälde motion nr 46 om barn- ungdomsbroschyr samt 
förbundsstyrelsens yrkande; 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda olika möjligheter och därefter utarbeta 
informationsmaterial om diabetes med skolpersonal som målgrupp 
 
Thomas Gustafsson, Blekinge diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
förslag. 
 

 § 65 
Motion nr 46 om 
barn- ungdoms-
broschyr 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 66   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 48 och 49 om information om förbundets stadgar 
på medlemsnivå, samt förbundsstyrelsens yrkande;  
 
att avslå motionerna 48 och 49 om information om förbundets stadgar på 
medlemsnivå 
 
Inge Hildor, Mjölby diabetesförening, Sven-Olof Andersson, Finspångs 
diabetesförening samt Bo Carlsson, Gävle diabetesförening, yrkade bifall till 
motionerna. 
 
Pirjo Bergqvist, Söderhamns diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
förslag samt yrkade som tillägg till detta; 
 
att reviderade stadgar läggs ut på förbundets hemsida – internt eller externt enligt 
förbundsstyrelsen avgörande – så att de alltid är tillgängliga för alla som vill ha eller 
skriva ut dessa  Förbundsstyrelsen ska också lägga ut annan lämplig information på 

 § 66 
Motionerna nr 48 
och 49 om 
information om 
förbundets stadgar 
på medlemsnivå 
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hemsidorna, d v s sådan information som behöver förnyas ofta. 
 
Rolf Henning, Norra Älvsborgs diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
förslag. 
 
Hans-Jürgen Pilz, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till styrelsens förslag samt Pirjo 
Bergqvists tilläggsyrkande. 
 
 
 
   
Stämman beslutade efter votering med 164 röster mot 23 och 5 som avstår 
 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande om avslag på motionerna 48 och 49 
 
Stämman beslutade  
 
att bifalla Pirjo Bergqvists tilläggsyrkande 

  

   
§ 67   

   
Bert Bohlin, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens yttrande över 
motionerna nr 50, 51, 52 och 53 om tandvård samt yrkade; 
 
att bifalla motion nr 50 om grundsyn tandvårdkostnader, 
 
att anse motion nr 51 om kostnader för tandvård besvarad, 
 
att avslå första att-satsen i motion nr 52 om bättre tandskydd för personer med  
         diabetes, 
 
att anse andra att-satsen i motion nr 52 om bättre tandskydd för personer med  
         diabetes besvarad, 
 
att  bifalla tredje att-satsen i motion nr 52 om bättre tandskydd för personer med  
         diabetes, 
 
att      anse motion nr 53 om tandvård för diabetiker under 65 år besvarad. 
 
Leif Brandt, Höglandets diabetesförening, yrkade bifall till första att-satsen i motion 
nr 52 men yrkade i övrigt bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
 
Thomas Gustafsson, Blekinge diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
förslag. 
  

 § 67 
Motionerna nr 50, 
51, 52 och 53 om 
tandvård 

Stämman beslutade efter votering med 158 röster mot 29 och 3 som avstår 
att  avslå Leif Brandts yrkande och därmed bifalla förbundsstyrelsens yrkande om 
avslag på första att-satsen i motion nr 52 
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Stämman beslutade  
att också i övrigt bifalla förbundsstyrelsens yrkanden 
   

§ 68   
   
Bert Bohlin, förbundsstyrelsen, föredrog styrelsens yttrande över motion nr 54 om 
diabetesfoten och yrkade; 
 
att motion nr 54 om diabetesfoten anses besvarad 
 
Anita Malmberg, Sala diabetesförening, yrkade därutöver 
 
att förbundet ska verka för högskoleutbildning för lärare 
att förbundet ska verka för högskoleutbildning för fotterapeuter 
 
I ärendet yttrade sig också Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen.  
 

 § 68 
Motion nr 54 om 
diabetesfoten 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 
att bifalla Anita Malmbergs tilläggsyrkanden 

  

   
§ 69   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 55, 60 och 61 om fotvård på remiss och 
diabetessjuksköterska samt förbundsstyrelsens yrkanden; 
 
att. anse motion nr 55 om fotvård på remiss besvarad 
att anse motion nr 60 om diabetessköterska med övergripande ansvar besvarad 
att anse motion nr 61 om diabetessköterska besvarad 
 

 § 69 
Motionerna nr 55, 
60 och 61 om 
fotvård på remiss 
och diabetessjuk-
sköterska 

Stämman beslutade  
att  bifalla förbundsstyrelsens yrkanden 

  

   
§ 70   

   
Ordförande anmälde motion nr 56 om tryckkammarbehandling i diabetesvården, och 
förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att  anse motion nr 56 om tryckkammarbehandling i diabetesvården besvarad 

 § 70 
Motion nr 56 om 
tryckkammar-
behandling i 
diabetesvården 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 71   

   
Ordförande anmälde motionerna nr 57 och 59 om vård på äldreboende och 
utbildning av sjukvårdspersonal, samt förbundsstyrelsens yrkande.  

 § 71 
Motionerna nr 57 
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att avslå första och andra att-satsen i motion nr 57 om vård på äldreboende, i 

gruppbostäder och inom hemtjänsten 
 
att anse tredje att-satsen i motion nr 57 om vård på äldreboende, i gruppbostäder 

och inom hemtjänsten besvarad 
 
att anse motion nr 59 om utbildning av vårdpersonal besvarad. 
 
Sven-Olof Andersson, Finspångs diabetesförening, yrkade bifall till motion nr 57. 
 
Anita Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
 

och 59 om vård på 
äldreboende och 
utbildning av 
sjukvårdspersonal 

Stämman beslutade  
att  bifalla förbundsstyrelsens yrkanden med anledning av motion nr 57 och att 
därmed avslå  Sven-Olof Anderssons yrkande 
 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande med anledning av motion nr 59 

  

   
§ 72   

   
Ordförande anmälde motion nr 58 om hjälpmedel vid rörelsehinder och nedsatt syn, 
och förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att det skall finnas tillgång till 

hjälpmedel för egenvård, och information om dessa, som kan användas av 
människor med diabetes och nedsatt rörelseförmåga och/eller synskador. 

 

 § 72 
Motion nr 58 om 
hjälpmedel vid 
rörelsehinder och 
nedsatt syn 

Stämman beslutade  
att  bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 73   

   
Ordförande anmälde motion nr 62 Motion från enskild motionär samt 
förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att anse motion. nr 62 från enskild motionär besvarad 
  

 § 73 
Motion nr 62 
Motion från enskild 
motionär 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 74   

   
Ordförande anmälde motion nr 63 om insulinbehandling på ett tidigare stadium samt 
förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att  anse motion nr 63 om insulinbehandling på ett tidigare stadium besvarad 

 § 74 
Motion nr 63 om 
insulinbehandling 
på ett tidigare 
stadium 
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Stämman beslutade  
att  bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 75   

   
Ordförande anmälde motion nr 64 om fritt insulin och fria hjälpmedel även i 
fortsättningen samt förbundsstyrelsen yrkande; 
att  anse motion nr 64 om fritt insulin och fria hjälpmedel besvarad 

 § 75 
Motion nr 64 om 
fritt insulin och fria 
hjälpmedel även i 
fortsättningen 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 76   

   
Ordförande anmälde motion nr 65 om fria tabletter samt förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att  anse motion nr 65 om fria tabletter besvarad 
 

 § 76 
Motion nr 65 om 
fria tabletter 

Stämman beslutade  
att  bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 77   

   
Ordförande anmälde motion nr 66 om fria potensmedel för diabetiker samt 
förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att  anse motion nr 66 om fria potensmedel besvarad 
 

 § 77 
Motion nr 66 om 
fria potensmedel för 
diabetiker 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 78   

   
Ordförande anmälde motion nr 67 om teststickornas förpackningar och 
förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att  anse motion nr 67 om teststickornas förpackningar besvarad 
 

 § 78 
Motion nr 67 om 
teststickornas 
förpackningar 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 79   

   
Ordförande anmälde motion nr 68 om bättre märkning och synliggörande av 
sockerfria livsmedel samt förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att avslå motion nr 68 om bättre märkning och synliggörande av sockerfria livsmedel 

 § 79 
Motion nr 68 om 
bättre märkning och 
synliggörande 
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sockerfria livsmedel
Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 80   

   
Ordförande anmälde motion nr 73 om utbildning av studieledare samt 
förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att  avslå motion nr 73 om utbildning av studieledare 
 

 § 80 
Motion nr 73 om 
utbildning av 
studieledare 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 81   

   
Ordförande anmälde motion nr 74 om sommargårdsvistelse och förbundsstyrelsens 
yrkande; 
 
att  avslå motion nr 74 om sommargårdsvistelse 
 

 § 81 
Motion nr 74 om 
sommargårds 
vistelse 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande 

  

   
§ 82   

   
Ordförande anmälde motion nr 75 om projekt Lettland och förbundsstyrelsens 
yrkande; 
 
att  avslå motion nr 75 om projekt Lettland 
 
Kristina Sandgren Furberg, Gotlands diabetesförening, yrkade bifall till motionens 
första att-sats; 
 
att  förbundsstyrelsen utser någon ansvarig person på kansliet för den här typen av 
erfarenhetsutbyten för att stötta föreningar som nappar på förbundets initiativ. 
 
Mats Dahlstrand, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag och yrkade 
bifall till detsamma. 
 
I ärendet yttrade sig också Ivar Norberg, Gävle diabetesförening, samt Mats 
Dahlstrand, förbundsstyrelsen, med anledning av detta inlägg. 
 

 § 82 
Motion nr 75 om 
projekt Lettland 

Stämman beslutade  
att avslå Kristina Sandgren Furbergs yrkande om bifall till första att-satsen i 
motionen 
 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande om avslag på motionen 
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Ivar Norberg, Bo Carlsson och Anette Lövenius, samtliga Gävle diabetesförening, 
lämnade följande reservation; 
  
Undertecknade anmäler härmed reservation mot förbundsstyrelsens yttrande på 
föredragningslistans punkt 70 avseende motion 75. Det har enligt vår uppfattning 
inte redovisats något svar på motionens näst sista stycke: ”Innan Rosalie Gnipe 
slutade överlämnade hon ett budgetförslag för det fortsatta arbetet 2002 på 73 333 
kronor, vilka  var beviljat anslag på 66 000 kronor och egeninsats 7000 kronor vart 
tog detta vägen” 
   

§ 83   
   
Ordförande anmälde motion nr 17 om att återställa det egna kapitalet samt 
förbundsstyrelsens yrkande; 
 
att  avslå motion nr 17 om att återställa det egna kapitalet. 
 
Hans Ernholm, Kungälv-Ale diabetesförening, yrkade bifall till motionen samt 
följande tilläggsyrkanden; 
 
att styrelsen får i uppdrag att föra en mera försiktig kapitalplaceringspolitik 
 
att maximalt 50% av förbundets tillgångar satsas i aktier och aktierelaterade papper 
 
att styrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att genom olika projekt typ 
lotterier etc. få in mer kapital till förbundet. 
 
Roland Jonsson och Roland Andersson, förbundsstyrelsen, yrkade bifall till 
styrelsens förslag. 
 
Pirjo Bergqvist, Söderhamns diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 
förslag samt följande tilläggsyrkande; 
 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att anordna ett 
”skraplotteri” typ 10 kr/st 
 
I ärendet yttrade sig också Stefan Leufstedt , förbundsstyrelsen. 
 

 § 83 
Motion nr 17 om att 
återställa det egna 
kapitalet 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens förslag om avslag på motion nr 17 och därmed avslå 
Hans Ernholms yrkande om bifall till motionen 
 
att avslå Hans Ernholms första tilläggsyrkande 
 
att  avslå Hans Ernholms andra tilläggsyrkande 
 
att  avslå Hans Ernholms tredje tilläggsyrkande och Pirjo Bergqvists tilläggsyrkande 
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Stämman beslutade att ajounera mötet och under detta uppehåll i förhandlingarna 
framförde förbundsordförande Birke Sindre från Norges Diabetesförbund, och 
Anders Laurén, förbundsfullmäktiges vice ordförande, Diabetesförbundet i Finland, 
sina hälsningar till stämmodeltagarna. 
   

§ 84   
   
Roland Andersson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag nr 3 om 
medlemsavgift och yrkade bifall till styrelsens förslag; 
 
att  medlemsavgiften från och med 2005 skall vara 100 kronor 
 
Jens Johansson, Kronobergs diabetesförening, yrkade avslag på förbundsstyrelsens 
förslag och yrkade därmed 
att medlemsavgiften ska vara oförändrad  
 
Kurt Pålsson, Eslövs diabetesförening, yrkade;  
 
att  medlemsavgiften höjs med 14 kronor till 85 kronor från 2005 
 
Kurt Gärtner, Skellefteå diabetesförening, och Ellen Skaare Håkansson, Borås 
diabetesförening, yrkade jämte Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, bifall till 
förbundsstyrelsens förslag.  
 

 § 84 
Förbundsstyrelsens 
förslag nr 3 om 
medlemsavgift 

Stämman beslutade  
 
att utse Kurt Pålssons yrkande till motförslag till förbundsstyrelsens yrkande i en 
huvudvotering 
 
Stämman beslutade efter votering med 121 röster mot 70 och 1 som avstår 
 
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande och avslå Kurt Pålssons yrkande 

  

   
§ 85   

   
Ordförande anmälde förbundsstyrelsens förslag nr 4 om tidningsavgift och styrelsens 
yrkande; 
 
att tidningsavgiften för åren 2005 och 2006 skall vara 59 kronor 
 
Rolf Henning, Norra Älvsborgs diabetesförening, yrkade; 
 
att tidningsavgiften för åren 2005, 2006 och 2007 skall vara 59 kronor 
 

 § 85  
Förbundsstyrelsens 
förslag nr 4 om 
tidningsavgift 

Stämman beslutade efter votering med 163 röster mot 21 och 2 som avstår 
 
att bifalla Rolf Hennings yrkande och avslå förbundsstyrelsens yrkande 
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§ 86   

   
Stefan Leufstedt, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag nr 10 till 
ekonomisk flerårsplan 2004 – 2006 samt yrkade, med ändring av tidsperioden till år 
2007, att riksstämman beslutar; 
 
att fastställa ekonomisk flerårsplan 2004-2007 
 
Ove Olsson, Falkenbergs diabetesförening, yrkade avslag på förbundsstyrelsens 
förslag och yrkade; 
 
att den nya styrelsen bör få i uppdrag att upprätta en mer komplett ekonomisk 
flerårsplan får år 2004-2006 
 
Kurt Pålsson, Eslövs diabetesförening, yrkade bifall till Ove Olssons förslag. 
 
Pirjo Bergqvist, Söderhamns diabetesförening, och Kurt Gärtner, Skellefteå 
diabetesförening, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
 
I ärendet yttrade sig också Arne Ekman, Varbergs diabetesförening, samt Stefan 
Leufstedt, förbundsstyrelsen, med anledning av detta inlägg 
 

 § 86 
Förbundsstyrelsens 
förslag nr 10 
Ekonomisk 
flerårsplan  
2004 - 2006 

Stämman beslutade  
att bifalla förbundsstyrelsens yrkande samt därmed avslå Ove Olssons yrkande 

  

   
§ 87   

   
Förbundsordförande Stefan Leufstedt tackade samtliga – presidium, ombud, gäster, 
hedersledamöter, observatörer och kanslipersonal – för en trevlig och väl genomförd 
riksstämma. Ett särskilt tack riktades till Stig-Olof Gradin, avgående revisor. 
 
Stefan Leufstedt förklarade därmed 2003 års riksstämma för avslutad. 
 

 § 87 
Riksstämmans 
avslutning 

 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Cecilia Carpelan Eva-Marie Liljeström Brodin 
sekreterare sekreterare 
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Justeras: Sundbyberg den 18 september 2003 
 
 
 
 
 
 
Manfred Karlsson Anders Ericsson  Sune Almroth 
ordförande ordförande  ordförande 
 
 
 
 
 
Anita Jacobsson Bengt-Åke Gustafsson  Rolf Kärne 
Justerare justerare  justerare  


