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Kära förtroendevalda,
Vi ser mycket fram emot att välkomna er till 2019 års Förbundskonferens den 2526 maj! Att få träffas och diskutera, dela erfarenheter och samla nya kunskaper
är otroligt värdefullt för oss alla. Temat för årets Förbundskonferens är
"Tillsammans är vi starkare" och vi har ett program som fokuserar just på det.
Vad kan vi tillsammans göra för att stärka upp våra lokal- och länsföreningar?
Rekrytera medlemmar och förstärka styrelsearbetet? Förenkla samarbeten med
företag? Hur kan vi alla göra årets Diabetesgala till den mest framgångsrika
hittills? Detta är några av de frågor vi kommer dyka djupare ner i på
Förbundskonferensen. Vi siktar på en positiv, konstruktiv, framåtriktad och
engagerande konferens och gläder oss till detta - vi hoppas också ni gör det.
Som ni alla vet har Förbundets ekonomi varit ansträngd i flera år. Vi har fått ett
grepp om detta nu och gör allt vi kan för att vända skutan - och det ser också
positivt ut. Detta kommer vi som ni vet prata mer om på Förbundskonferensen i
maj och ni kommer, i tillägg till mer information, få ytterligare chanser att ställa
fördjupande frågor.
Vi har sett över alla delar av Diabetesförbundets verksamhet för att kunna göra
besparingar och förhoppningsvis också öka intäkterna. Detta är absolut
nödvändigt om Förbundet ska överleva. Ett av de områden vi gjort förändringar
kring är representation och resor: var ska vi vara, hur många och vilka ska vara
där, och hur länge?
Därinunder faller också Förbundskonferensen. Förbundskonferenserna är viktiga
för vår verksamhet, men samtidigt också dyra att anordna. För att årets
Förbundskonferens ska kunna genomföras har vi sökt extern finansiering som
täcker en del av kostnaderna, samt flyttat om i schemat så att vi kan få samma
antal konferenstimmar men en mindre övernattning. Vi har också beslutat att
föreningarna får bidra med en egenavgift för sin representant. Denna kommer
ligga på 950 kr. Den totala kostnaden för en deltagare under konferensen är
8741 kr och egenavgiften utgör således 11 procent av totalkostnaden. Efter att
ha gjort en omvärldsanalys för att se hur andra förbund gör detta, samt räknat
på kostnader, så anser styrelsen att detta är en rimlig nivå.
I december antog Förbundsstyrelsen dessutom ett tillägg till Förbundets
resepolicy som säger att resor till nationella möten, konferenser och
motsvarande ska bokas senast 1 månad i förväg. Detta gäller alla resor som görs
till och från nationellt anordnade evenemang, och således också
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Förbundskonferensen. Vi ser redan, på styrelsens resor till FS-sammanträden, att
detta är något som sparar pengar, vilket också är syftet med tillägget. Sista dagen
för att boka resor till Förbundskonferensen kommer därför vara 26 april, men
boka gärna så fort ni mottagit denna inbjudan.
Vi gläder oss till att träffas i maj för vad vi tror kommer bli en riktigt bra
konferens - tillsammans är vi starkare!
Har du frågor? Maila dem då till fragor@diabetes.se.
Vänliga häsningar,
Förbundsstyrelsen

