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Björn har ordet 

1. Utmaningar med pandemin 

Jag vill rikta ett stort tack till alla er som är förtroendevalda och engagerade i era 
föreningar! Under det senaste 1,5 året har vi haft utmaningar då vårt traditionella 
föreningsengagemang ställts på sin ända. Pandemin med restriktionerna som satt stopp 
för fysiska möten har lett till inställda medlemsaktiviteter och påverkat hur vi jobbar i 
våra styrelser. 

Möjligheten att bedriva föreningsverksamhet under pandemin har sett olika ut för olika 
föreningar. Vi i Förbundsstyrelsen vill gärna ta del av både utmaningar som ni haft samt 
lösningar som ni hittat för att bedriva verksamhet under pandemin, både för 
medlemmar och ert eget arbete inom styrelsen. Varmt välkomna till dialogmötet den 30 
september och dela med er! 

I detta Förbundsblad kan ni läsa om arbetet som pågår med att starta upp 
insamlingsverksamhet på Diabetesförbundet enligt Riksstämmobeslutet i maj, våra 
kommande dialogmöten och andra aktuella händelser. 

Trevlig läsning! 

Björn Ehlin, ordförande Diabetesförbundet 

Verksamhetsinformation 



 

 

 

2. Beslut om 90-konto för Diabetesförbundet 

Efter Riksstämmans beslut om att Diabetesförbundet ska bedriva insamling och 
förbundsstyrelsens beslut att starta 90-konto har det arbetet påbörjats. Det 
innebär förutom ansökan till Svensk Insamlingskontroll även utveckling av 
insamlingssystemet, nya arbetsprocesser, rutiner, policyer, kommunikation med 
givare med mera. Planen är att 90-kontot ska finnas på plats till november och 
Diabeteskampen. 

Fram till år 2023 flyttas insamlingsverksamheten successivt över från 
Diabetesfonden till Diabetesförbundet. Ambitionen är att Diabetesfondens 
utdelning till forskning ska ske i lika stor omfattning som tidigare, men att 
Diabetesförbundets bedriver insamlingsverksamhetens till såväl forskning som till 
kunskapsspridningsverksamheten som förbundet genomför. 

 

3. Riksstämman lyckad enligt ombuden  

I maj var det första gången som vi genomförde en ordinarie riksstämma digitalt, 
och som allt man gör första gången så är det viktigt att utvärdera för att se vad 
som fungerat och vad som kan bli bättre. 

Efter Riksstämman fick riksstämmoombuden delta i en utvärdering och svara på 
frågor rörande genomförandet av stämman samt informationen inför stämman. 
Majoriteten av ombuden var positiva till genomförandet och informationen inför 
Riksstämman. 

Den största förbättringspotentialen som identifierats är kopplad till de tekniska 
systemen som användes. Vissa ombud upplevde fördröjningar, och det fanns 
önskemål om att anordna ännu fler genomgångar av tekniken inför stämman. 

Det framfördes både ris och ros avseende att stämman genomfördes digitalt. Den 
digitala stämman gjorde att personer som av olika anledningar inte haft möjlighet 
att resa till en fysisk stämma nu kunde delta, samtidigt som vissa avstått från att 
delta då de saknat den tekniska möjligheten att närvara. Flera saknade den 
sociala samvaron som sker mellan förhandlingarna vid fysiska stämmor, då det vid 
en digital stämma enbart är förhandlingar och inga gemensamma fikastunder och 
middagar. 

Förbundsstyrelsen tar med sig de synpunkter som inkommit i utvärderingen inför 
planeringen av nästa Riksstämma. 

 

4. Diabeteskampen 



 

 

 

Tack till alla som var med på webbträffen den 7 september med tema 
Diabeteskampen och Världsdiabetesdagen. Här finns den presentation som 
visades, tillsammans med förklarande texter.  

I oktober kommer vi att skicka ut en instruktion till hur man kan skapa insamling, 
sprida inlägg och delta på olika sätt. Där kommer också att finnas länkar till filmer 
och annat material som kan användas kring kampanjen och 14 november. 

I oktober kommer vi också att skicka ut en enkät via e-post till medlemmar kring 
temat för Diabeteskampen, psykisk ohälsa, och fråga om tillgången till 
psykosocialt stöd. Resultatet kommer vi att lyfta särskilt på VDD då IDF’s tema för 
2021-2023 är Tillgång till vård.  

Kontakta Petra Rizvi petra.rizvi@diabetes.se om ni har frågor.  

 

5. Medlemmar nöjda med sitt medlemskap  

Den 12 oktober kommer Mathias Hägglund, medlemsansvarig på 
Diabetesförbundet att presentera resultat Medlemsenkäten som genomfördes 
under våren. Inbjudan till mötet i Teams skickas ut i månadsskiftet 
september/oktober.  

Bland annat framkom i undersökningen att störst anledning till att man är medlem 
i Förbundet är att man vill få information, stötta diabetesforskningen och 
förbundets verksamhet. En stor andel är nöjda eller mycket nöjda med sitt 
medlemskap, men är också nöjda med att vara passiva medlemmar. Tidningen Allt 
om Diabetes får fortsatt högt betyg och frågan om tillgång till hjälpmedel är en av 
de viktigaste frågorna våra medlemmar vill att förbundet arbetar med.  

Mer resultat och diskussioner den 12 oktober. 

 

6. Samtal med Månadsgivaren  
I juni ringde Gåvoservice Uniguide till 297 av Diabetesfondens 1500 
månadsgivare och ställde ett antal frågor om deras givande.  

Ett av syftena med uppringningen var att få en bild av månadsgivarna och hur de 
ser på kopplingen mellan Diabetesförbundet och Diabetesfonden. Som en effekt 
av att förbundet tar över insamlingsverksamheten så kommer även 
månadsgivandet, dvs de som löpande väljer att skänka pengar till Diabetesfonden 
varje månad, att föras över till förbundet under 2022. Detta med respektive 
månadsgivares samtycke.  
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Uppringningen visade ett stort engagemang hos givarna och hur värdefullt det är 
att upprätthålla en god dialog, det kommer vi att fortsätta med. 

• Majoriteten (60%) av givarna är mycket nära anhöriga till personer med 
diabetes och cirka en femtedel av givarna är själva personer med diabetes.  

• Två gånger om året skickas ett informationsbrev ut till månadsgivare, 
sedan ett år tillbaka per e-post. De flesta som svarade är nöjda med den 
information de får från fonden. 

• Drygt hälften av de tillfrågade känner till att Diabetesfonden är 
Diabetesförbundets forskningsfond, men nästan hälften gör det inte.  

• Bara 16% av månadsgivarna är medlemmar i Diabetesförbundet, men 
under samtalen värvades ett 50-tal av månadsgivarna till att även bli 
medlemmar. 

 

7. Lill-Mickel spel och uppdaterad tidning 

Nu finns ett Lill-Mickelspel i butiken. Spelet är en A3-sida med spelplan (tärning 
och något att gå med behövs) där man följer Lill-Mickels dag med dess med- och 
motgångar. När man spelat klart finns en poster på baksidan med enkla råd för hur 
man är en bra diabeteskompis. Spelet/postern är tänkt som ett stöd i förskola och 
lågstadiet för att förklara för klasskompisar (och skolpersonal) om hur det är att 
leva med diabetes. Spelet kostar 10 kr + leveransavgifter. 

Den populära Bamsetidningen har uppdaterats, Lill-Mickel har från och med nu 
både pump och CGM, och mobiltelefon så klart. Finns också i butiken gratis + 
leveransavgifter.  

Till butiken  

 

8. Boka in höstens dialogmöten/webbträffar 

• Verksamhet i föreningarna under pandemin torsdag 30 september 
kl. 17-19. 

• Medlemsundersökning tisdag 12 oktober kl. 17-18 
• Förbundsstyrelsen presenterar sig och inriktning för 

mandatperioden - november (återkommer med datum) 

Inbjudan till mötena samt länk till Teams kommer till föreningsmejlen ca två 
veckor före respektive möte. 

 

Ung Diabetes 

http://tryckportal.kph.se/System/TemplateNavigate.aspx?p=Kph&l=t&view=26&cat=%2FDiabetesf%C3%B6rbundet


 

 

 

9. Välkommen på höstläger 

Är du mellan 15-18 år och har längtat efter att få åka på läger? Då har vi 
glädjande nyheter. På höstlovet vecka 44, fredag 5 november - söndag 7 
november, anordnar Ung Diabetes ett höstläger på Vidablick i Bankeryd. Det 
kommer vara ett läger i äventyrstecken med fokus på kamratskap och gemenskap. 
Det är också en ypperlig chans att få lära känna andra personer med diabetes och 
få vänner för livet!  

Alla medlemmar i Svenska Diabetesförbundet i åldern 15-18 år har möjlighet att 
ansöka om en lägerplats. Anmälan öppnas upp vecka 38 på ungdiabetes.se.  

Vi hoppas att få träffa just Dig under denna äventyrliga lägerhelg! 

 

Nästa nummer av Förbundsbladet kommer den 29 oktober 

Förbundsbladet finns även på Förbundsblad (diabetes.se) 

Alla protokoll från Diabetesförbundets styrelsemöten 2021 finns här: FS 2021 
(diabetes.se) 

Ordinarie Förbundsstyrelsemöten: 25/9, 30/10, 20/11 och 11/12 

 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/forbundsblad/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/moten-och-protokoll/protokoll-fran-fs/fs-2021/
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