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Förbundsstyrelsens förslag till 
föredragningslista för Riksstämman 

1. Riksstämman öppnas 
2. Fastställande av röstlängden 
3. Riksstämmans behöriga utlysande 
4. Förbundsstyrelsens förslag nr 1: Yttrande- och förslagsrätt vid Riksstämman 
5. Fastställande av arbetsordning för Riksstämman 
6. Fastställande av föredragningslista för Riksstämman 
7. Val av ordförande för Riksstämman 
8. Val av sekreterare för Riksstämman 
9. Val av beredningsutskott för Riksstämman 
10. Val av rösträknare samt protokolljusterare att jämte ordföranden justera 

protokollet 
11.  Förbundsstyrelsens förslag om justeringsdatum 
12. Åtgärdade motioner från Riksstämman 2018 
13. Genomgång av Svenska Diabetesförbundets verksamhetsberättelser och 

årsredovisningar för 2018, 2019 och 2020 med revisorernas berättelse 
14. Beslut om godkännande av verksamhetsberättelser och årsredovisningar för 2018, 

2019 och 2020 
15. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåren 2018-2020 
16. Anmälan om Diabetesfonden 2018-2020 
17. Anmälan om övriga stiftelser, ekonomisk redovisning 2018-2020 
18. Förbundsstyrelsens förslag nr 6: Verksamhets- och ekonomisk inriktning för 

Diabetesförbundet 2021-2024 
19. Förbundsstyrelsens förslag nr 5: Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess 

anslutna föreningar, samt: 
a. Motion nr 4: Motion om ändring av förbundets stadga § 9 Riksstämma. 
      d) Extra riksstämma (Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 4.1.3.4) 

 

b. Motion nr 5: Motion om ändring av förbundets stadga § 20 Underlag till 
förbundet (Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 4.4.5 samt § 4.5.5) 
 

c. Motion nr 6: Motion om ändring av förbundets stadga § 5 Medlemsavgift. 
(Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 3.2 samt § 3.3) 
 

d. Motion nr 7: Motion om ändring av förbundets stadga § 8 Förbundets 
organisation. (Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 4.1.3 samt § 4.1.3.9) 
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e. Motion nr 8: Motion om ändring av förbundets stadga § 6 Medlemsregister 
(Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 3.4) 
 

f. Motion nr 9: Motion om ändring av förbundets stadga § 10 Förbundsstyrelsen 
(Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 4.2.1) 
 

g. Motion nr 10: Motion om ändring av förbundets stadga § 11 Förbundskonferens 
(Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 4.1.4) 
  

h. Motion nr 11: Motion om ändring av förbundets stadga § 12 Räkenskap  och 
revision (Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 4.2.2) 
 

i. Motion nr 12: Motion om ändring av förbundets stadga § 9 Riksstämma  
         g) Valberedningen (Förbundsstyrelsens förslag till stadga § 4.1.3.7) 

 
20. Förbundsstyrelsens förslag nr 8: Samverkansområden 
21. Förbundsstyrelsens förslag nr 4: Funktionsbeskrivning för förtroendevalda 
22. Förbundsstyrelsens förslag nr 7: Idéprogram 
23. Förbundsstyrelsens förslag nr 9: Riktlinjer för resor inom Svenska Diabetesförbundet 
24. Beslut om arvoden och övriga ersättningar 

a. Förbundsordförande 
b. Ledamöter i presidiet (ej förbundsordförande) 
c. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (ej i presidiet) 
d. Förtroendevalda revisorer samt ersättare 
e. Sammanträdesarvoden 
f. Traktamenten och övriga ersättningar 

25. Förbundsstyrelsens förslag nr 2: Arvode till valberedningen 
26. Val av 

a. Förbundsordförande 
b. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 
c. Två förtroendevalda revisorer och en ersättare 
d. Auktoriserad revisionsfirma för stämmoperioden 2021-2024 
e. Valberedning 

27. Förbundsstyrelsens förslag nr 3: Medlemsavgift i Svenska Diabetesförbundet 
28. Motion nr 1: Motion om riktad information till åldrande diabetiker samt 

subventionerat korttidsinternat 
29. Motion nr 2: Ett starkare förbund på alla plan 
30. Motion nr 3: Motion angående höga leveranskostnader i Webbutiken 
31. Motion nr 13: Motion angående marknadsföring av Svenska Diabetesförbundet 
32. Motion nr 15: Profilboende för äldre 
33. Riksstämman avslutas 


