FS 1/2021, § 1-31
Protokoll

Protokoll
Fört vid videosammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet,
organisationsnummer 802007-6512, den 30 januari 2021.
Beslutande:

Thomas Löfvenius, ordförande
Anna Stigsdotter Jansson, förste vice ordförande, §§ 1-3, 9, 14-15, 17-18
Helene Hellmark Knutsson, andre vice ordförande
Jonas Bergstedt, ledamot
Dick Fridén, ledamot
Lena Jonsson, ledamot
Ove Nilson, ledamot
Kjell-Åke Nilsson, ledamot
Lars Persson, ledamot, ej §§ 1-3, 6

Övriga:

Petra Westerberg, verksamhetschef
Susanne Möllberg, tf ekonomichef, §§ 1-3, 9, 14-15, 17
Petra Rizvi, ansvarig kommunikation och insamling, §§ 1-3, 9, 14-15, 17
Mathias Hägglund, handläggare medlemsservice, §§ 9, 14-15, 17
Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar, §§ 1-3, 9, 14-15, 17
Elin Sandström, sakkunnig ungfrågor, § 12
Björn Ehlin, styrelse- och organisationskoordinator
Lovisa Hjalmarsson, ordförande i Ung Diabetes råd, § 12

Bilagor:

1. Medlemsfonder 2020
2. Rapport från Föräldrarådet
3. Ombudsfördelning per län inför Riksstämman 2021
4. Återrapportering åtgärdade motioner från Riksstämman 2018
5. Motioner inför Riksstämman 2021
6. Förslag inför Riksstämman 2021

§ 1.

Mötets öppnande
Förbundsordförande Thomas Löfvenius öppnade mötet.

§ 2.

Val av protokolljusterare
Förelåg förslag att välja Dick Fridén till protokolljusterare jämte ordföranden.
Styrelsen beslutade:
att välja Dick Fridén till protokolljusterare.
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§ 3.

Fastställande av dagordning
Förelåg förslag till dagordning.
Föreslogs förslag till tillägg:
5.9 Föreningsfrågor
Styrelsen beslutade:
att fastställa dagordningen med föreslaget tillägg.

§ 4.

Anmälan av föregående protokoll
Protokollen FS 20/2020, FS 21/2020, och P 2/2020 anmäldes.
Styrelsen beslutade:
att lägga protokollen till handlingarna.

§ 5.

Anmälan av delegationsbeslut
Thomas Löfvenius, förbundsordförande, rapporterade att inga delegationsbeslut
tagits sedan senaste styrelsemötet.

§ 6.

Rapport från ordföranden
Thomas Löfvenius, förbundsordförande, rapporterade att det sedan senaste
styrelsemötet inkommit frågor från medlemmar samt förfrågningar om
samarbete med Diabetesförbundet. Förbundsordföranden uppmanades att
vidareförmedla inkommande samarbetsförfrågningar till förbundskansliet som
samordnar och aktivt jobbar med samarbeten och samarbetsförfrågningar.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 7.

Verksamhetsrapport
Petra Westerberg, verksamhetschef, informerade att förbundskansliet jobbar
enligt verksamhetsplanen för 2021 som förbundsstyrelsen antog i december.
Det pågår intensivt arbete med årsbokslutet för 2020 samt förberedelser inför
Riksstämman.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 8.

Rapport från ledamöter
Lena Jonsson, ledamot, rapporterade att hon blivit inbjuden att informera på YHutbildningen för fotvårdsterapeuter i Tranås i februari samt att hon i februari
kommer delta vid en workshop avseende forskningssamverkan kring
förebyggande av diabetesfotsår arrangerad av Fakulteten hälsa och samhälle vid
Malmö Universitet.
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Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
§ 9.

Medlemmar
Mathias Hägglund, handläggare medlemsservice, rapporterade att
medlemsantalet per den 31 december 2020 var 21 171, en minskning med 893
medlemmar under 2020.
En medlemsenkät är planerad att skickas till medlemmarna under februari.
Den stora årliga medlemsaviseringen kommer att gå ut i slutet av februari och
beröra över 10 000 medlemmar. I enlighet med verksamhetsplanen för 2021
kommer medlemaviseringen att följas upp genom att ett antal av de medlemmar
som väljer att inte betala medlemsavgiften kontaktas. Under maj månad kommer
förbundets samarbetspartner Uniguide ringa upp dessa medlemmar för att i
första hand försöka bibehålla dem som medlemmar, och samtidigt fånga upp
orsaken till att vissa vill avsluta sitt medlemskap.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 10.

Medlemsfonder 2020
Björn Ehlin, styrelse- och organisationskoordinator, rapporterade att det
sammanlagt inkom 158 ansökningar om bidrag/stipendier från
Diabetesförbundets fem medlemsfonder under 2020, se bilaga 1 till
originalprotokollet.
Årligen inkommer många ansökningar där antingen den sökande inte uppfyller
kraven för att beviljas bidrag, eller där bidrag söks för något som ligger utanför
respektive medlemsfonds ändamål. Under 2020 arbetades det aktivt med att på
förbundets webbplats samt på ansökningsblanketterna förtydliga vilka krav som
ställs för att få bidrag från respektive fond.
Totalt beviljades 60 ansökningar och till skillnad från tidigare år har de som fått
avslag på sin ansökan fått en motivering till avslaget. Det faktum att motivering
getts har lett till att fler sökande hört av sig med frågor och synpunkter. Det har
framgått att flera sökanden missat information och checklistor som fanns med på
ansökningsblanketten. Genom att ge avslagsmotivering är förhoppningen att de
sökanden som årligen återkommer med ansökningar som inte uppfyller kraven
minskar då de får information om orsaken till avslag.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
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§ 11.

Uppföljning av beslut FS 12/2020 § 94
Thomas Löfvenius, förbundsordförande, föredrog ärendet.
Efter att en medlem ifrågasatt förbundsstyrelsens beslut FS 12/2020 § 94 så har
beslutet granskats av den auktoriserade revisorn och förbundsordföranden
kommer att återkoppla till medlemmen.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 12.

Rapport från Ung Diabetes råd
Lovisa Hjalmarsson, ordförande i Ung Diabetes råd, och Elin Sandström, sakkunnig
ungfrågor, informerade om Ung Diabetes råds verksamhet.
Ung Diabetes rådsmöte pågick samtidigt som förbundsstyrelsemötet och
förbundsstyrelsen fick en rapport om vad som hittills beslutats samt vad som
kommer att diskuteras senare under möteshelgen.
Aktiviteter
Planeras två läger inför sommaren 2021. Med anledning av pågående pandemi
undersöks även möjligheter till digitala alternativ.
Lokalt
Informerades om Diabetesprojektet som syftar till att inspirera till engagemang.
Deltagarna i projektet bjuds in till en inspirationshelg, därefter driver de sina egna
projekt under ett år och får stöttning av mentorer i Ung Diabetes råd. 2020 års
inspirationshelg genomfördes digitalt, och planering för årets inspirationshelg
pågår.
Möjligheterna till att stötta och inspirera till lokalt engagemang i samarbete med
lokalföreningarna undersöks.
Kommunikation
Ung Diabetes kommunikationsarbete kommer att samordnas med Svenska
Diabetesförbundets övriga kommunikation.
Dokumentären från bestigningen av Kebnekaise är klar och framtagande av en
plan för lansering av dokumentären pågår.
Påverkan
Resultatet från den enkätundersökning som gjorts bland personer med diabetes
kommer att användas i påverkansarbetet.
Upplägget för årets Almedalsvecka och Järvavecka undersöks för att planera
eventuellt deltagande.
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Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
§ 13.

Rapport från Föräldrarådet
Petra Westerberg, verksamhetschef, informerade om Föräldrarådets verksamhet,
se bilaga 2 till originalprotokollet.
Föräldrarådet möts en gång i månaden och består av 6 ledamöter. Verksamheten
i rådet består bland annat av:
- Medverkan i Socialstyrelsens VAB-utredning.
- Medverkan i Socialstyrelsens utredning av anhöriga till barn med
funktionsnedsättning/kronisk sjukdom.
- Medverkan i IVO:s förstudie kring utvärdering av omvårdandsbidraget.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.

§ 14.

Föreningsfrågor
Helene Hellmark Knutsson, andre vice ordförande, informerade att det inte
tillhandahållits något årsmötesprotokoll från Hufvudstadens Diabetesförening.
Föreslogs att kontakta styrelsen i Hufvudstadens Diabetesförening och begära in
årsmötesprotokollet.
Stockholms läns Diabetesförening saknar styrelse och det finns behov av stöd för
att få en nystart i föreningen. Föreslås att styrelseledamöterna Helene Hellmark
Knutsson och Lars Persson tillsammans förbundskansliet skall utreda förslag till
hur föreningen kan få en nystart.
Styrelsen beslutade:
att uppdra åt förbundskansliet att begära in årsmötesprotokoll från
Hufvudstadens Diabetesförening,
att

§ 15.

utse Helene Hellmark Knutsson och Lars Persson, tillsammans med
förbundskansliet, till att utreda förslag till nystart av länsföreningen i
Stockholms län.

Anslutning av lokalförening
Vid förbundsstyrelsens möte den 17 juni 2020 fattades beslut om att bevilja
Diabetesföreningen i Landskrona med omnejds ansökan om anslutning till
Svenska Diabetesförbundet under förutsättning att föreningen inkom med
efterfrågade handlingar.
Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar, informerade att föreningen inte
inkommit med de handlingar som efterfrågats, och att de som utsetts till att
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utgöra föreningsstyrelsen inte hade betalt medlemsavgift till Diabetesförbundet.
Eftersom föreningen inte uppfyllt de krav som ställs enligt Diabetesförbundets
stadga förelåg förslag att återta beslut om beviljande av anslutning.
Styrelsen beslutade:
att återta beslut FS 13/2020 § 109 om anslutning av Diabetesföreningen i
Landskrona med omnejd med anledning av att föreningen ej inkommit med
de handlingar som efterfrågats,
att

§ 16.

fastställa att Diabetesföreningen i Landskrona med omnejd ej uppfyllt
kraven för att beviljas bidragsutbetalning av startbidrag på 10 000 kronor
enligt beslut FS 13/2020 § 109.

Ombudsfördelning per län inför Riksstämman 2021
Björn Ehlin, styrelse- och organisationskoordinator, informerade att förslaget till
ombudsfördelning per län inför Riksstämman (se bilaga 3 till originalprotokollet)
skickats ut till styrelsen och att samtliga i styrelsen godkände förslaget via e-post
den 26 januari 2021.
Efter styrelsens godkännande skickades ombudsfördelningen ut till anslutna länsoch lokalföreningar den 27 januari 2021.
Styrelsen beslutade:
att fastställa ombudsfördelningen per län inför Riksstämman 2021.

§ 17.

Åtgärdade motioner från Riksstämman 2018
Petra Westerberg, verksamhetschef, Petra Rizvi, ansvarig kommunikation och
insamling, Mathias Hägglund, handläggare medlemsservice, och Tomas Paulsson,
handläggare IT/föreningar, presenterade förslag till återrapportering inför
Riksstämman avseende hur de uppdrag som Riksstämman 2018 gav
Förbundsstyrelsen har åtgärdats.
Styrelsen gav sina synpunkter på förslagen samt utsåg vilka i styrelsen som skall
ansvara för att tala för respektive åtgärd vid Riksstämman, se bilaga 4 till
originalprotokollet.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten,
att

§ 18.

fastställa ansvariga för respektive återrapportering.

Motioner inför Riksstämman 2021
Björn Ehlin, styrelse- och organisationskoordinator, informerade om de 15
motioner som inkommit inför Riksstämman 2021.
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Förbundsstyrelsen utsåg vilka i styrelsen som skall ansvara för att tala för
förbundsstyrelsens yttrande för respektive motion vid Riksstämman, se bilaga 5
till originalprotokollet.
Styrelsen beslutade:
att fastställa ansvariga för respektive motion.
§ 19.

Arvode för ledamöter i Föräldrarådet
Petra Westerberg, verksamhetschef, föreslog förändring i arvodering för
ledamöter i Föräldrarådet.
Förbundsstyrelsens gällande beslut innebär att Föräldrarådet får
sammanträdesarvode i enlighet med Riksstämmans beslut 2018 om arvode för
förtroendevalda som väljs av Riksstämman. Detta innebär att Föräldrarådet inte
får ersättning för uppdrag och möten som är kortare än tre timmar.
Sedan pandemin drabbade Sverige och övriga världen har fysiska möten i stort
sett ersatts av digitala mötesformer, vilket inneburit kortare möten och minskade
resekostnader. Samtidigt har fler möten kunnat genomföras, vilket förbättrat
möjligheterna att effektivt återställa ett aktivt påverkansarbete i för
Diabetesförbundet viktiga föräldrafrågor så som VAB, rätten till resurser i skolan
och utvärdering av omvårdnadsbidraget.
Föräldrarådet har getts möjlighet att under våren 2021 aktivt delta och ge sina
synpunkter i tre pågående utredningar - Socialstyrelsens VAB-utredning,
förstudien av utvärdering av vårdnadsbidraget samt utredningen kring anhöriga
till barn med funktionsnedsättning/kronisk sjukdom. Enligt gällande arvodering
saknar ledamöterna i Föräldrarådet rätt till ersättning vid arbete i dessa
utredningar om mötena är kortare än tre timmar.
Föreslogs att Föräldrarådets ledamöter skall få 100 kronor per timma i arvode och
att det maximala dagarvodet läggs i samma nivå som för förtroendevalda, dvs.
maximalt 800 kronor per dag.
Under perioden augusti 2020 till januari 2021 har Föräldrarådet haft fyra möten
som vardera varit två timmar långa. Föreslogs att Föräldrarådets ledamöter skall
få arvode enligt förslaget för dess fyra möten. Arvodeskostnaden ryms inom
budgeten för 2021.
Förbundsstyrelsen har i funktionsbeskrivningen för Föräldrarådet fastställt vad
rådets huvuduppgifter är och gett exempel på områden där de kan komma att
rådfrågas. Frågor och förfrågningar som faller inom Föräldrarådets områden
inkommer till förbundskansliet, och ofta skall svar ges med kort varsel. Föreslås
därför att verksamhetschefen, utöver förbundsstyrelsen och
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förbundsordföranden, skall ha rätt att besluta om beviljande samt delegering av
uppdrag till ledamöter i Föräldrarådet som ger dem rätt till arvode/ersättning.
Styrelsen beslutade:
att ledamöter i Föräldrarådet har rätt till arvode vid uppdrag för
Diabetesförbundets räkning samt resor med anledning härav, som
beslutats av Förbundsstyrelsen eller med stöd att given delegation.
Uppdragen kan exempelvis avse sammanträden, förrättningar,
representation eller deltagande i konferenser. Arvodet är 100 kronor per
timma som tas i anspråk för uppdraget, dock maximalt 800 kronor per dag.
Ledamöter i Föräldrarådet har rätt till övriga ersättningar i enlighet med
vad som gäller för övriga förtroendevalda i Svenska Diabetesförbundet,

§ 20.

att

uppdrag som ger ledamot i Föräldrarådet rätt till arvode och/eller
ersättning enligt första att-satsen skall beslutas i förväg,

att

verksamhetschefen har, inom ramen för Föräldrarådets uppdrag, rätt att
besluta om beviljande samt delegering av uppdrag enligt första att-satsen
till ledamöter i Föräldrarådet,

att

arvode för mötena genomförts den 11 augusti 2020, 6 oktober 2020, 12
december 2020 och 12 januari 2021 utbetalas för nedlagd tid enligt första
att-satsen,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Arbetsgrupp för stadgefrågor
Petra Westerberg, verksamhetschef, föreslog att förbundskansliet utöver
verksamhetschefen skall vara representerat av Tomas Paulsson i arbetsgruppen
för stadgefrågor, samt att Björn Ehlin skall entledigas från arbetsgruppen.
Styrelsen beslutade:
att entlediga Björn Ehlin från arbetsgruppen för stadgefrågor,
att

§ 21.

utse Tomas Paulsson från förbundskansliet att ingå i arbetsgruppen för
stadgefrågor.

Beslut om teckningsrätt för Svenska Diabetesförbundet
Förelåg förslag till ändring av firmateckningsrätt.
Styrelsen beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för
Svenska Diabetesförbundet (802007-6512):
att firman för Svenska Diabetesförbundet tecknas förutom av styrelsen av
ordförande Thomas Löfvenius, 520903-7059, verksamhetschef Petra
Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141,
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och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening.
Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Thomas Löfvenius, Petra
Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig.

§ 22.

att

ekonomiassistent Lena Jönsson, 721101-0520, har rätt att teckna Svenska
Diabetesförbundets firma avseende förvaltningsåtgärder kopplade till
testamenteshanteringen på Svenska Diabetesförbundet (så som
godkännanden av åtgärder eller handlingar, teckning av fullmakt vid
försäljning av egendom eller fastighet för att realisera testamentsgåva
osv.).

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2
Förelåg förslag till ändring av firmateckningsrätt för stiftelsen i vilken
förbundsstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Förbundsstyrelsen, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2
(802404-9200), beslutade med upphävande av tidigare beslut om
firmateckningsrätt:
att
firman för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2 tecknas förutom av styrelsen av
ordförande Thomas Löfvenius, 520903-7059, verksamhetschef Petra
Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141,
och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening.
Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Thomas Löfvenius, Petra
Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig.
att

§ 23.

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond
Förelåg förslag till ändring av firmateckningsrätt för stiftelsen i vilken
förbundsstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Förbundsstyrelsen, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Ingrid och Ebbe
Johannessons Minnesfond (802408-3803), beslutade med upphävande av tidigare
beslut om firmateckningsrätt:
att firman för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond tecknas
förutom av styrelsen av ordförande Thomas Löfvenius, 520903-7059,
verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna
Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg,
640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av
Thomas Löfvenius, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne
Möllberg enskilt var för sig.
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att
§ 24.

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för
idrottsungdom
Förelåg förslag till ändring av firmateckningsrätt för stiftelsen i vilken
förbundsstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Förbundsstyrelsen, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Karin och Henrik
Petterssons fond för idrottsungdom (815201-1576), beslutade med upphävande
av tidigare beslut om firmateckningsrätt:
att firman för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom
tecknas förutom av styrelsen av ordförande Thomas Löfvenius,
520903-7059, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363,
ekonomichef Hanna Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne
Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder
tecknas av Thomas Löfvenius, Petra Westerberg, Hanna Söderman och
Susanne Möllberg enskilt var för sig.
att

§ 25.

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond
Förelåg förslag till ändring av firmateckningsrätt för stiftelsen i vilken
förbundsstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Förbundsstyrelsen, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders
minnesfond (802407-9942), beslutade med upphävande av tidigare beslut om
firmateckningsrätt:
att firman för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond tecknas förutom
av styrelsen av ordförande Thomas Löfvenius, 520903-7059,
verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna
Söderman, 791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg,
640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av
Thomas Löfvenius, Petra Westerberg, Hanna Söderman och Susanne
Möllberg enskilt var för sig.
att

§ 26.

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond
Förelåg förslag till ändring av firmateckningsrätt för stiftelsen i vilken
förbundsstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Förbundsstyrelsen, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond
(802404-6958), beslutade med upphävande av tidigare beslut om
firmateckningsrätt:
att firman för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond tecknas förutom av
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styrelsen av ordförande Thomas Löfvenius, 520903-7059, verksamhetschef
Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman,
791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i
förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Thomas Löfvenius, Petra
Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig.
att
§ 27.

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond
Förelåg förslag till ändring av firmateckningsrätt för stiftelsen i vilken
förbundsstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Förbundsstyrelsen, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig
Göthbergs fond (802424-1096), beslutade med upphävande av tidigare beslut om
firmateckningsrätt:
att firman för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond tecknas förutom av
styrelsen av ordförande Thomas Löfvenius, 520903-7059, verksamhetschef
Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman,
791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i
förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Thomas Löfvenius, Petra
Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig.
att

§ 28.

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Beslut om teckningsrätt för Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond
Förelåg förslag till ändring av firmateckningsrätt för stiftelsen i vilken
förbundsstyrelsen utgör stiftelsens styrelse.
Förbundsstyrelsen, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs
fond (802405-2857), beslutade med upphävande av tidigare beslut om
firmateckningsrätt:
att firman för Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond tecknas förutom av
styrelsen av ordförande Thomas Löfvenius, 520903-7059, verksamhetschef
Petra Westerberg, 710914-0363, ekonomichef Hanna Söderman,
791228-0141, och tf ekonomichef Susanne Möllberg, 640605-1349, två i
förening. Löpande förvaltningsåtgärder tecknas av Thomas Löfvenius, Petra
Westerberg, Hanna Söderman och Susanne Möllberg enskilt var för sig.
att

§ 29.

förklara beslutet för omedelbart justerat.

Förslag inför Riksstämman 2021
Petra Westerberg, verksamhetschef, informerade om de förslag som
Förbundsstyrelsen i enlighet med stadgan skall lägga fram inför Riksstämman
2021.
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FS 1/2021, § 1-31
Protokoll

Förbundsstyrelsen utsåg vilka i styrelsen som skall ansvara för att tala för
respektive förslag vid Riksstämman, se bilaga 6 till originalprotokollet.
Styrelsen beslutade:
att fastställa ansvariga för respektive förslag.
§ 30.

Övrigt
Inga övriga frågor.

§ 31.

Mötets avslutande
Förbundsordförande Thomas Löfvenius avslutade mötet.

Vid protokollet

Björn Ehlin
Protokollet justerades ursprungligen den 2 februari 2021. Efter att justerarna
undertecknat uppmärksammades en felskrivning på sidan 1 där det felaktigt framgick att
sammanträdet ägde rum år 2020, detta har enligt beslut FS 2/2021 § 35 justerats till det
korrekta årtalet 2021.
Justeras

Justeras

Gävle

Ljungbyhed

2021-03-02

Thomas Löfvenius,
ordförande
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Dick Fridén,
ledamot,
protokolljusterare
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