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Protokoll 
Fört vid videosammanträde med styrelsen för Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets 
Forskningsfond – Diabetesfonden, organisationsnummer 802007-6520, den 30 november 
2022. 
 
Beslutande: Björn Ehlin, ordförande, ej § 87, 90, 97 

Dan Öwerström, vice ordförande  
Ove Nilson, ledamot, ej § 87, 90, 97 
Kjell-Åke Nilsson, ledamot, ej § 87, 90, 97 

  Peder Thyrvin, ledamot 
  Bo T:son Nyström, ledamot, ej §§ 79-81 

 
Anmält förhinder:  Lena Jonsson, ledamot 

 
Ej närvarande:   Claes-Göran Östensson, ledamot 

  
Övriga:  Petra Westerberg, verksamhetschef, §§ 79-81, 85, 87-94, 97-98 

Hanna Söderman, ekonomichef, §§ 85, 87-94, 97-98 
Margaretha Morén, auktoriserad revisor BDO, § 88 
Stellan Sandler, ordförande, Vetenskapliga rådet, § 98 

  Unn-Britt Johansson, vice ordförande, Vetenskapliga rådet, § 98 
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator 

 
Bilagor:   1. Rapport från ordföranden 

2. Verksamhetsrapport 
3. Delrapport Projekt Ökad Diabeteskunskap 2.0 
4. Rapport från revisor 
5. Ekonomisk rapport Q3 
6. Kostnadsersättning Q4 2022 
7. Finansmarknadsanalys 
8. Verksamhetsplan för 2023 
9. Handlingsplan för 2023 
10. Budget för 2023 
11. Insamlingsrapport - presentation 
12. Riskanalys för 2023 - presentation 
13. Riskhanteringsplan för 2023 
14. Förslag till Placeringspolicy 
15. Placeringspolicy, reviderad 2022-11-30 
16. CV Anna Krook 
17. Mötesplan för 2023 
18. Minnesanteckningar VR 1/2022 
19. Diabetesfondens anslag 2022 - analys  
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§ 79. Mötets öppnande 
Ordförande Björn Ehlin öppnade mötet. 
 

§ 80. Val av protokolljusterare 
Förelåg förslag att välja Bo T:son Nyström, ledamot, till protokolljusterare jämte 
ordföranden. 
 
Föreslogs att istället välja Peder Thyrvin, ledamot, till protokolljusterare jämte 
ordföranden på grund av att Bo ej anslutit till mötet ännu. 
 
Styrelsen beslutade:  
att välja Peder Thyrvin till protokolljusterare jämte ordföranden. 
 

§ 81. Fastställande av dagordning 
Förelåg förslag till dagordning. 
 
Styrelsen beslutade: 
att fastställa föreslagen dagordning. 
 

§ 82. Anmälan av föregående protokoll 
Protokoll DF 4-2022 och protokoll DF 5-2022 anmäldes. 
 
Styrelsen beslutade: 
att lägga protokollen till handlingarna. 
 

§ 83. Anmälan av delegationsbeslut 
Ordförande Björn Ehlin informerade om att inga delegationsbeslut har tagits 
sedan det senaste ordinarie styrelsemötet den 9 september. 
 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 
 

§ 84. Rapport från ordföranden 
Ordförande Björn Ehlin informerade om att han sedan det senaste ordinarie 
styrelsemötet den 9 september deltagit i Vetenskapliga rådets möte den 11 
november, se bilaga 1 till originalprotokollet. 
 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 
 

§ 85. Verksamhetsrapport 
Petra Westerberg, verksamhetschef, föredrog ärendet, se bilaga 2 till 
originalprotokollet. 
 
- Diabetesfondens utdelning på 26 miljoner till forskningsprojekt för 2023 
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kommunicerades av förbundet den 15 november. 
- Förbundets podd ”Diabeteslabbet” har hittills haft 2 746 lyssningar. 
 
Styrelsen diskuterade även varumärkesfrågor. 
 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 
 

§ 86. Rapport från ledamöter 
Ordförande Björn Ehlin informerade om att det inte inkommit några rapporter 
från ledamöter. 
 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 
 

§ 87. Godkännande av Projekt Ökad Diabeteskunskap 2.0 
Björn Ehlin, Ove Nilson och Kjell-Åke Nilsson anmälde sig som jäviga i detta ärende 
och lämnade mötet. Vice ordförande Dan Öwerström gick in som 
mötesordförande. 
 
Petra Westerberg, verksamhetschef, föredrog ärendet, som tagits upp på det 
extra styrelsemötet den 3 november, men som styrelsen inte kunnat besluta om 
vid det tillfället, då styrelsen ej var beslutsmässig. 
 
Förelåg förslag att godkänna delrapporten 2022 för projekt Ökad Diabeteskunskap 
2.0, se bilaga 3 till originalprotokollet. 
 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna delrapporten 2022 för projekt Ökad Diabeteskunskap 2.0., 
att förklara beslutet för omedelbart justerat. 
 

§ 88. Förvaltningsrevision 
Margaretha Morén, auktoriserad revisor, BDO, föredrog revisors rapport avseende 
förvaltningsrevisionen för 2022, se bilaga 4 till originalprotokollet. 
 
Revisorerna har granskat intäkter, inköp, bokslut samt IT-generella kontroller 
rörande system som sammanhänger med dessa. De har under revisionen inte 
identifierat några väsentliga brister i den interna kontrollen som påverkar deras 
riskbedömning. 
 
Sammantaget bedömde revisorerna att stiftelsen har en god kontrollmiljö, under 
året har ett fortsatt arbete gjorts med att dokumentera ner arbetet i 
processbeskrivningar något som de ser positivt på, då det leder till mindre 
personberoende. 
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Styrelsen tackade för informationen. 
 

§ 89. Ekonomisk rapport 
Hanna Söderman, ekonomichef, föredrog den ekonomiska rapporten för det 
tredje kvartalet 2022, se bilaga 5 till originalprotokollet. 
 
Styrelsen uppdaterades avseende en testamenterad tomt i Onsala. 
 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 
 

§ 90. Kostnadsersättning Q4 
Björn Ehlin, Ove Nilson och Kjell-Åke Nilsson anmälde sig som jäviga i detta ärende 
och lämnade mötet. Vice ordförande Dan Öwerström gick in som 
mötesordförande. 
 
Hanna Söderman föredrog ärendet, se bilaga 6 till originalprotokollet. 
 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna föreslagen kostnadsersättning för det fjärde kvartalet, 
att godkänna föreslagen revidering av kostnadsersättning för det första, andra 
 och tredje kvartalen, 
att förklara beslutet för omedelbart justerat. 
 

§ 91. Finansmarknadsanalys 
Peder Thyrvin, ledamot, föredrog en finansmarkandsanalys, se bilaga 7 till 
protokollet. 
 
Styrelsen beslutade: 
att godkänna rapporten. 
 

§ 92. Verksamhetsplan och budget för 2023 
Petra Westerberg, verksamhetschef, presenterade verksamhetsplan för 2023 samt 
handlingsplan för 2023, se bilagorna 8 och 9 till originalprotokollet. Hanna 
Söderman, ekonomichef, presenterade budgeten för 2023 samt Insamlingsrapport 
för 2022, se bilagorna 10 och 11 till originalprotokollet. 
 
Styrelsen beslutade: 
att fastställa föreslagen verksamhetsplan för 2023, 
att fastställa föreslagen budget för 2023. 
 

§ 93. Riskanalys för 2023 
Petra Westerberg, verksamhetschef, föredrog ärendet, se bilaga 12 till 
originalprotokollet. 
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Förelåg förslag att fastställa Riskhanteringsplan för Diabetesfonden för 2023, se 
bilaga 13 till originalprotokollet. 
 
En strategidiskussion ägde rum gällande Diabetesfondens verksamhet. Ytterligare 
diskussioner kommer att föras med ledamöter i styrelsen kring Diabetesfondens 
och Svenska Diabetesförbundets strukturer och framtida kompetensförsörjning. 
 
Styrelsen beslutade: 
att fastställa Riskhanteringsplan för Diabetesfonden för 2023. 
 

§ 94. Revidering av Placeringspolicy 
Förelåg förslag till revidering av Placeringspolicy, se bilaga 14 till 
originalprotokollet. 
 
Den reviderade Placeringspolicyn utgör bilaga 15 till originalprotokollet. 
 
Styrelsen beslutade: 
att revidera Placeringspolicyn enligt förslaget, 
att förklara beslutet för omedelbart justerat. 
 

§ 95. Val av ledamot 
Ordförande Björn Ehlin föredrog ärendet. 
 
Förelåg förslag att ledamot Claes-Göran Östensson, extern expert inom medicinsk 
vetenskap, entledigas efter 13 år i styrelsen i samband med att hans 
mandatperiod löper ut vid årsskiftet. 
 
Som extern expert inom medicinsk vetenskap för att representera 
diabetesprofessionen föreslås att styrelsen beslutar att välja in Anna Krook som 
ledamot i på en mandatperiod om 3 år från och med den 1 januari 2023. 
 
Anna Krook är professor på Institutionen för fysiologi och farmakologi vid 
Karolinska Institutet, se bilaga 16 till originalprotokollet. Hon sitter idag i 
Diabetesfondens Vetenskapliga råd där hon är sekreterare. Anna valdes in i 
Vetenskapliga rådet den 1 januari 2007 och har suttit i 5 mandatperioder (15 år) 
när nuvarande mandatperiod löper ut den 31 december 2022. Enligt gällande 
regelverk kan ledamot sitta som längst i 3 mandatperioder i Vetenskapliga rådet, 
vilket Anna Krook nu nått sedan nuvarande regelverk trädde ikraft. 
 
Styrelsen beslutade: 
att välja Anna Krook till ledamot i styrelsen för en mandatperiod om 3 år, från 
 och med 2023-01-01 till och med 2025-12-31, 
att förklara beslutet för omedelbart justerat. 
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§ 96. Mötesplan för 2023 
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator, föredrog ärendet, se 
bilaga 17 till originalprotokollet. 
 
Styrelsen beslutade: 
att fastställa mötesplan för 2023. 
 

§ 97. Beslut om utdelning av anslag övriga ändamål 2022 avseende verksamhetsår 
2023 
Björn Ehlin, Ove Nilson och Kjell-Åke Nilsson anmälde sig som jäviga i ärendet och 
lämnade mötet. Vice ordförande Dan Öwerström gick in som mötesordförande. 
 
Petra Westerberg, verksamhetschef, föredrog ärendet. Förutom forskningsanslag 
skall Diabetesfonden dela ut anslag till de tre ändamålen: 
- verka för utbildning av personal inom de olika vårdsektorerna avseende diabetes 
- främja utarbetandet av nya undersöknings- och behandlingsmetoder avseende 
diabetes 
- verka för ökad upplysningsverksamhet rörande problemen kring diabetes 
 
I arbetet med Utvecklingsuppdrag 2019-2021 har Diabetesfondens utdelning till 
dessa ändamål setts över, och ett förslag har tagits fram i form av ett 
tidsbegränsat projekt där Diabetesförbundet är projektägare. Projekt Ökad 
diabeteskunskap 2.0 är Diabetesförbundets treåriga satsning för att öka 
omfattningen och takten i kunskapsspridning och påverkan om diabetes. 
Projektets mål är att med stöd i Diabetesfondens struktur, kanaler och nätverk 
genomföra en rad aktiviteter som uppfyller Diabetesfondens ändamål med särskilt 
fokus på utbildning och kunskapsspridning. 
 
Förelåg förslag att bevilja projektet anslag på 6,6 miljoner kronor för 
verksamhetsår 2023 och att slutrapport för projektet samt ekonomisk redovisning 
skall inkomma senast under april månad 2024. 
 
Styrelsen efterfrågade ett skriftligt uttalande från auktoriserade revisor att 
utdelning av anslag kan ske skattefritt till samma projekt i mer än två år.  
 
Styrelsen beslutade: 
att bevilja projektet Ökad diabeteskunskap 2.0 anslag på 6,6 miljoner kronor för 
 verksamhetsår 2023, 
att projektet Ökad diabeteskunskap 2.0 skall inkomma med slutrapport för 
 projektet samt ekonomisk redovisning senast under april månad 2024. 
 

§ 98. Beslut om utdelning av forskningsanslag 2022 avseende verksamhetsår 2023 
Stellan Sandler, ordförande, Vetenskapliga rådet och Unn-Britt Johansson, vice 
ordförande, Vetenskapliga rådet, föredrog ärendet. 
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Det har inkommit 92 ansökningar om forskningsanslag. Vetenskapliga rådet har 
granskat ansökningarna och lämnat rekommendation till styrelsen, se bilaga 18 till 
originalprotokollet. 
 
Vid Vetenskapliga rådets möte den 11 november 2022 fanns 26 miljoner kronor 
att fördela på forskningsansökningarna enligt styrelsens beslut DF 5/2022, § 77. 
Utifrån nivån på tillgängliga medel höjdes grundnivåerna på anslagen med 25 000 
kronor per nivå. 
 
Baserat på Vetenskapliga rådets rekommendation om anslag för 2022, i enlighet 
med bilaga 18, föredrog rådets ordförande Stellan Sandler statistik över förslaget 
till beviljande av forskningsanslag, se bilaga 19 till originalprotokollet. 
 
I övrigt var ledamöterna i Vetenskapliga rådet mycket nöjda med de förändringar 
som hade implementerats i ansökningssystemet i år. 
 
Vetenskapliga rådet har utsett Lena Eliasson, Professor, Institutionen för kliniska 
vetenskaper, Malmö Lunds universitet, till sekreterare i rådet inför nästa år. Hon 
efterträder Anna Krook, som valdes in i rådet 2007. 
 
Styrelsen beslutade: 
att bevilja forskningsanslag på totalt 26 miljoner kronor för år 2022 avseende 
 verksamhetsår 2023, som fördelas på 24 rekommenderade anslag och 35 
 nya forskningsprojekt enligt Vetenskapliga rådets förslag i protokoll VR 
 1/2022. 
 

§ 99. Övrigt 
Det fanns inga övriga frågor. 
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§ 100. Mötets avslutande 
Ordförande Björn Ehlin avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet,  Justeras 
Dag som ovan 
 
 
 
 
 
 
    
Catrin Rosquist,  Björn Ehlin, 
styrelse- och organisationskoordinator  ordförande 
 
 
Justeras  Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
    
Peder Thyrvin, ledamot  Dan Öwerström, vice ordförande,  
  mötesordförande, § 87, 90, 97 

Nacka 2023-02-03Oxelösund 2023-02-03

Trollhättan 2023-02-02
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