Funktionsbeskrivning för förtroendevalda
(antagen på Riksstämman den 28-30 maj 2021)

Funktionsbeskrivning för
förtroendevalda i Svenska
Diabetesförbundet
Allmänt
Uppdragsgivare till Svenska Diabetesförbundets förtroendevalda är
Riksstämman.
Den som är förtroendevald har ansvar för att utföra sitt uppdrag i enlighet med
vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, förbundets stadga, beslut fattade av
Riksstämman, beslut fattade av Förbundsstyrelsen samt beslut eller riktlinjer
fattade från sådana organisationer som förbundet är medlem i.
För att inneha förtroendeuppdrag inom Svenska Diabetesförbundet måste en
förtroendevald följa samt uppfylla de krav som vid varje tidpunkt gäller för
förtroendeuppdraget enligt gällande lagstiftning, tillsynsmyndighet,
tillståndsorganisation, eller organisation som förbundet är medlem i. Om kraven
inte uppfylls behöver ledamoten träda ifrån sin plats i förbundsstyrelsen. Det är
förbundsordföranden som i första hand tar upp frågan med den det berör och
sedan överlämnar ärendet till FS för beslut.
En förtroendevald är fullt ansvarig för de beslut som fattas och är skyldig att
agera därefter, om han eller hon inte har reserverat sig mot beslutet.
Reservation kan ske skriftligen i bilaga till protokollet eller muntligen genom
protokollsanteckning.
För den som är förtroendevald gäller sedvanliga regler om jäv och tystnadsplikt,
även efter att uppdraget upphört. För de förtroendevalda revisorerna gäller inte
tystnadsplikt i förhållande till Riksstämman, till vilken revisorerna är skyldiga att
lämna alla upplysningar som stämman begär.

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

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

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

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

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

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

Förbundsstyrelseledamöternas ansvar
Utöver det som framgår av förbundsstyrelsens ansvar så ska enskilda ledamöter
aktivt delta i och bidra till förbundsstyrelsens olika beslutsprocesser.
En enskild ledamot ska följa och vara informerad om den aktuella
samhällsdebatten på – för verksamheten – viktiga områden.
En enskild ledamot ska verka som referensperson till förbundsordföranden och
förbundskansliets högste tjänsteman.
En ledamot företräder förbundet när sådant uppdrag har beslutats av
förbundsordföranden, förbundsstyrelsen eller annars på delegation. Vid
deltagande i referensgrupper eller liknande har ledamoten samma ställning som
övriga gruppmedlemmar, om annat inte uttryckligen angetts i beslutet.
En ledamot representerar i styrelsearbetet hela Sverige och inte den förening
eller det geografiska område som han eller hon kommer från.

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

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

Förtroendevalda revisorer
De förtroendevalda revisorerna ska utföra verksamhetsrevision.
Verksamhetsrevision görs genom att de förtroendevalda revisorerna löpande
under mandatperioden följer övriga förtroendevaldas arbete och kontrollerar
att såväl förbundets stadga som beslut fattade av Riksstämman och
Förbundsstyrelsen uppfylls och efterlevs. De ska regelbundet ha kontakt med
den auktoriserade revisorn.
De förtroendevalda revisorerna ska till Riksstämman lämna ett skriftligt
utlåtande och en muntlig rapport över den förtroendevalda ledningens och
valberedningens arbete under mandatperioden.
För att kunna utföra arbetet måste de förtroendevalda revisorerna aktivt ta del
av förbundets samtliga styrelsehandlingar, beslutsunderlag, verksamhetsplaner,
idéprogram m.m. Revisorerna bör närvara vid något styrelsemöte under
mandatperioden för att bilda sig en uppfattning om hur den nuvarande
styrelsen arbetar och fungerar tillsammans.

Valberedningen
Valberedningen ska löpande under mandatperioden följa de övriga
förtroendevaldas arbete samt uppmärksamma presumtiva kandidater till
förtroendeuppdrag.
Valberedningen ska löpande ta del av samtliga protokoll och – i samråd med
ordföranden – närvara vid något styrelsemöte under mandatperioden.
Inför Riksstämman ska valberedningen förbereda val av kandidater samt ge
förslag på ersättningar till förtroendevalda, utom val och ersättning till
valberedningen.

Valberedningens sammansättning
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Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, en från respektive distrikt.
Riksstämman utser en ledamot till sammankallande.
Om någon ledamot i valberedningen blir nominerad till förtroendeuppdrag i
förbundsstyrelsen eller som revisor och accepterar nomineringen, ska denna
ledamot inte delta i valberedningens fortsätta arbete.
Om den ledamot som av Riksstämman utsetts till sammankallande i
valberedningen frånträder sitt uppdrag under mandatperioden så skall
Förbundsstyrelsen utse en ny sammankallande bland de kvarvarande
ledamöterna.

Bedömning av kandidater
I sitt arbete ska valberedningen jämföra kandidaternas kompetenser och deras
förmåga att arbeta i grupp, med målsättningen att kunna föreslå den bästa
möjliga styrelsen och de bästa möjliga revisorerna för Svenska
Diabetesförbundet och dess verksamhet. Valberedningen bör eftersträva att
den föreslagna styrelsen har en jämn köns- och åldersfördelning samt att
ledamöterna har olika bakgrund, diabetesanknytning och etniskt ursprung.
Om möjligt bör valberedningen föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen så att
varje distrikt är representerat. I sitt arbete ska valberedningen särskilt beakta
att förbundsstyrelsen i sitt arbete inte är en operativ styrelse.

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