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Thomas har ordet 

1. Thomas har ordet  

Kära förtroendevalda, 

Jag hoppas att ni under påsken och lediga dagar kunde njuta av lite vårsol och 
möjlighet för er att träffa nära och kära på ett säkert sätt.  

Under mars har vi genomfört flera dialogmöten och jag vill tacka er alla som 
deltagit för ert engagemang, bra synpunkter och kloka tankar. Vi har fått många 
positiva kommentarer kring mötena och kommer att fortsätta med webbträffar, 
oavsett pandemi eller inte, som ett komplement till fysiska träffar.  

Jag vill också tacka alla medlemmar som svarat på medlemsenkäten. Era svar är 
viktiga och lägger en grund för vårt gemensamma arbete framåt.  

Glöm inte att ta vara på våren och längre dagar. Men en regnig dag är mitt tips – 
se Ung Diabetes Kebnekaisefilm ”Större än våra toppar och dalar” som finns på 
förbundets youtube-kanal.  

Tillsammans kan vi bestiga berg!  

 

Med varma hälsningar, 



 

 

 

Thomas Löfvenius, ordförande Diabetesförbundet 

 

Verksamhetsinformation 

2. Anmälningar ombud 15 april 

Nästa deadline inför Riksstämman är den 15 april då det är sista anmälningsdag 
för ombud: Ombudsanmälan (diabetes.se). Samma dag inkommer också 
valberedningen skriftligen med sitt förslag till val, och som presenteras på 
hemsidan den 16 april. 

För frågor kring Riksstämman kontakta riksstamma@diabetes.se 

 

3. Lyckade dialoger inför Riksstämman 

Inför Riksstämman har dialogmöten genomförts med teman verksamhets- och 
ekonomisk inriktning, uppdragen för de olika nivåerna i organisationen och 
ombudsfördelningen till Riksstämmor.  

Deltagandet har varit högt, runt 35-40 föreningar har varit representerade vid 
mötena, stämningen har varit god och diskussionerna givande. Representanter 
från kansliet och förbundsstyrelsen har deltagit och vi uppfattar att dessa möten 
varit mycket uppskattade. 

Det som kommit fram i diskussionerna på dialogmötena ligger som grund för de 
förslag som styrelsen lägger fram på Riksstämman.  

Vi kommer att fortsätta med webbträffar för föreningsaktiva. I april anordnas en 
”webbkurs” för webbansvariga och en träff med tema föräldrarådet och sakkunnig 
i barn-och föräldrafrågor Emma Skepp. Mer om dessa nedan.  

Inför Riksstämman planeras även webbträffar för ombuden, bland annat med 
syfte att bekanta sig med det system som kommer att användas på stämman. 
Inbjudan till dessa webbträffar kommer att skickas till de anmälda ombuden under 
slutet av april månad. 

 

4. Påminnelse om anmälan till webbutbildning 

I vår anordnar vi en kort webbutbildning för de som är webbansvariga i lokal- och 
länsföreningar. I utbildningen, som går digitalt, visar vi grunderna i vad ni kan göra 
på er sida samt ger tips på hur ni enkelt kan hålla er sida uppdaterad. 

Utbildningen äger rum via Teams den 19 april 17.30-18.30.  

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/riksstamma/riksstamma-2021/ombudsfordelning/ombudsanmalan/
mailto:riksstamma@diabetes.se


 

 

 

Anmälan och mer information finns på vår hemsida: diabetes.se (länk) 

 

5. Påminnelse om årsmöte  

I år har vi valt att inte skicka ut årsmöteshandlingarna per brev. Samtliga 
handlingar finns att hämta på Diabetesförbundets hemsida, 
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/infor-
arsmote/ (inloggning krävs) 

Är det någon som dock vill ha handlingarna skickade per brev så hör av dig till 
Tomas Paulsson på förbundskansliet tomas.paulsson@diabtes.se .  

Vad gäller lokalförening skall årsmöte hållas senast 31 mars och handlingar vara 
inskickade till förbundskansliet senast 30 april. (§20) 

Vad gäller länsförening skall årsmöte hållas senast 30 april och handlingar vara 
inskickade till förbundskansliet senast 31 maj. (§25) 

 

6. Medlemsenkät 2021 

Nu är medlemsundersökningen slutförd och vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog 
och lämnade sina synpunkter! Det har gett oss en ökad insikt i hur våra medlemmar ser 
på Diabetesförbundets arbete samt en ökad förståelse för vad medlemmar önskar av 
sitt medlemskap. Undersökningen gick ut till alla medlemmar som vi har en e-postadress 
till och vi fick in över 3500 svar med en svarsfrekvens på nästan 35%, vilket ger oss ett 
gott underlag för vidare analys. 

Vi kan stolt säga att undersökningen visar att vi har nöjda medlemmar som vill fortsätta 
vara medlem hos oss, vilket vi är mycket glada över. Undersökningen visar att det även 
finns områden vi kan förbättra oss på och den ger oss en bild av vad våra medlemmar 
vill ha mer av. 

Nu börjar arbetet med att analysera resultatet och se hur vi kan använda det för att 
förbättra vår verksamhet och vårt medlemserbjudande. Det är ett arbete som även 
kommer att involvera er förtroendevalda på sikt så att ni får en djupare förståelse för 
resultatet, då ni är en stor del av vår organisation.  

 

7. Ramadan och diabetes 

På tisdag den 13 april inleds Ramadan, en viktig högtid för muslimer och även känt som 
en fastemånad. Att fasta när man har diabetes kan vara svårt beroende på vilken typ av 
diabetes man har samt vilken behandling man får för sin sjukdom. Därför har vi samlat 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/lokal-webbredaktor/utbildning-for-lokala-webbredaktorer/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.diabetes.se%2Fmedlem%2Ffor-dig-som-engagerad%2Fforeningsstod%2Finfor-arsmote%2F&data=04%7C01%7Cpetra.rizvi%40diabetes.se%7C2eab10cbafec435618ea08d8de4f2e28%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637503778950315203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LBQU04uG3BdOzpl1RUXdMX43a52xrDyckL0w8N0xWuc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.diabetes.se%2Fmedlem%2Ffor-dig-som-engagerad%2Fforeningsstod%2Finfor-arsmote%2F&data=04%7C01%7Cpetra.rizvi%40diabetes.se%7C2eab10cbafec435618ea08d8de4f2e28%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637503778950315203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LBQU04uG3BdOzpl1RUXdMX43a52xrDyckL0w8N0xWuc%3D&reserved=0
mailto:tomas.paulsson@diabtes.se


 

 

 

lite länkar med bra information om hur man kan gå tillväga om man har diabetes och vill 
fasta under Ramadan.  

Till länkarna på diabetes.se (länk) 

 

Ung Diabetes 

8. Större än våra toppar och dalar 

Äntligen har vi lanserat dokumentärfilmen “Större än våra toppar och dalar” som 
handlar om 27 personer med typ 1 diabetes som bestiger Sveriges högsta berg 
Kebnekaise tillsammans med äventyraren Ola Skinnarmo.  

I samband med expeditionen och Ung Diabetes projekt #KEB17, samlades det in 
115 000 kr till Diabetesfonden och 115 000 kr till Life for a Child.  

Tack vare dessa bidrag till Life for a Child kunde 27 barn med diabetes i 
låginkomstländer få tillgång till insulin under ett års tid.  

Med denna dokumentärfilm vill vi i Ung Diabetes tillsammans med Svenska 
Diabetesförbundet visa att allt går att göra trots din diabetes. Det blir lite 
kämpigare generellt men kom ihåg: Vi är större än våra toppar och dalar!  

Ta hand om er där ute och använd denna dokumentär som inspiration till att ta dig 
an vad du än vill i livet!  

Sprid gärna dokumentären vidare!  

Till filmen (youtube) 

 

Föräldrarådet 

9.Träffa Föräldrarådet 

Den 20 april kl. 19-20 har förtroendevalda med intresse för barn- och 
föräldrafrågor möjlighet att träffa Föräldrarådet. Sakkunnig och samordnare för 
Föräldrarådet Emma Skepp leder mötet, berättar om aktuella områden och svarar 
på frågor. Intentionen är att detta ska bli återkommande träffar för att dela 
kunskap och idéer. Mötet hålls på Teams, anmäl intresse till 
emma.skepp@diabetes.se . Länk till mötet kommer dagarna innan till de som 
anmält sig. 

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 21 maj 

https://www.diabetes.se/diabetes/leva/ramadan/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhashtag%2Fkeb17%3F__eep__%3D6%26__cft__%5B0%5D%3DAZW_pLbXM-umCpDdG-NU2_3avQTa8QUsdr_9fIsNqHB3bNqWOfzEwQnl7wfiOpktj11lbRfaOGN6XfROlGp_21zs4dizIzHe1gMGdQqWumGdPKB_pZ7toEIzyHel9wZwln5iW_QKuyBU_xwfKHKuUznu%26__tn__%3D*NK-R&data=04%7C01%7Cpetra.rizvi%40diabetes.se%7C09dd3cfe672947e56a5a08d8f81a41fe%7C0faa2ce83fe540e2b70dce4f7d55e07f%7C0%7C0%7C637532138971759765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zTBJxgL8hCRJ5CMwHznWrVTdvrSsGI12Sr5zWKsuATU%3D&reserved=0
https://youtu.be/4ob0SMLWsEU
mailto:emma.skepp@diabetes.se

