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Yrkande, Margareta Nilsson, Örebro Diabetesförening 
 
§ 21 Förbundsstyrelsens förslag nr 4: Funktionsbeskrivning för förtroendevalda 

 

Helt rätt att tydliggöra vad som gäller framför allt när förbundsordföranden inte 

kan fullfölja sitt uppdrag. Tyvärr är skrivningen otydlig och ger ett stort utrymme 

för tolkningar. 

 

Synpunkter och funderingar: 

Under allmänt 

Sid 34 3:e stycket sista meningen ”Om kraven inte uppfylls behöver ledamoten 

träda ifrån sin plats i förbundsstyrelsen.” 

(Som jag ser det är det som till viss del behandlas under arvoden sid 36 1: stycket.)  

Det framgår inte vem som tar initiativet och av vem fattas beslutet? 

Om kraven inte uppfylls är det förbundsordförande som i första hand tar upp frågan 

med den det berör och sedan överlämnar ärendet till FS för beslut. I övrig gäller 

samma förfaringsätt som gäller under rubriken Arvode sid 36 1: a stycket. 

Sid 34 sista stycket oklart vad gäller ”sedvanliga regler om jäv och tystnadsplikt 

även efter det att uppdraget är slutfört.”  

Tystnadsplikt är lagbunden för tex för legitimerade personalkategorier men även 

andra personalkategorier inom sjukvården och en del andra yrken.  

Vad finns det för sanktioner om någon bryter mot tystnadsplikten. Måste preciseras 

vad som menas. Vi har ett inte jämförbart, men i dokusåpor finns böter men detta 

har ifrågasatts av på högre juridiknivå. 

Under Förhinder att utföra förtroendeuppdraget  

Sid 35 3:e stycket ”Om Förbundsordföranden har förhinder att utföra sitt uppdrag 

enligt första stycket (på grund av sjukdom eller sjukskrivning, skall meddela det till 

ordförande eller sammankallande osv) 

Om det gäller förbundsordföranden vem ska denne då meddela det till? 

Om förbundsordförande helt eller delvis, är förhindrad att utföra sitt uppdrag skall 

helt eller del av arvodet överlämnas till 1:e vice ordförande alternativt 2:e vice ord-

förande. Sammanträde arvode gäller då lika som av Riksstämman fattat beslut om 

arvodering till förbundsordföranden. Beslut fattas av förbundsstyrelsen men kan 

inte gälla retroaktivt. Om ordförande är helt förhindrad att utföra sitt uppdrag och 

som då överlämnats till 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande skall samma 

villkor gälla som rätt till avtalsförsäkringar samt företagshälsovård lika övriga 

tjänstemän på Svenska Diabetesförbundet. 

Under rubriken arvoden  

Sid 35 sista stycket har jag bara ett stort frågetecken.  
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Under rubriken Förbundsordförande sid 37  

”Förbundsordförande leder och ansvarar för Diabetesförbundets verksamhetsstyr-

ning och planering.” 

”Förbundsordföranden företräder Diabetesförbundet internt och externt samt 

gentemot media, när sådant uppdrag inte delegerats till någon anna förtroende-

vald eller anställd.” 

Så har det alltid fungerat och gör än idag enligt vad som kan utläsas av FS protokol-

len. 

Min fråga är hur och när kommer det att ske och vem avgör hur ersättningen ska 

värderas och vem fattar beslutet? 

Sid 36 första stycket är motsägelsefullt som det är skrivet. Det framkommer på 

andra raden ”inte utför” sen upprepas inte vid flera tillfällen som då det slutsatsen 

blir tvärt emot som säkert var avsikten. Föreslå att ta bort inte delta i möten osv. 

Tveksamhet Jag förstår intentionen helt och fullt men det finns en uppenbar fara för 

jäv och allmänt tyckande.  

Yrkande: 

att överlämna detta till beredningsutskottet för tydligare preciseringar och skriv-

ningar. 

 

--- 

 


