FS 2/2021, § 32-56
Protokoll

Protokoll
Fört vid videosammanträde med styrelsen för Svenska Diabetesförbundet,
organisationsnummer 802007-6512, den 27 februari 2021.
Beslutande:

Thomas Löfvenius, ordförande
Anna Stigsdotter Jansson, förste vice ordförande
Helene Hellmark Knutsson, andre vice ordförande, ej §§ 32-34
Jonas Bergstedt, ledamot
Dick Fridén, ledamot
Lena Jonsson, ledamot
Ove Nilson, ledamot
Kjell-Åke Nilsson, ledamot
Lars Persson, ledamot

Övriga:

Petra Westerberg, verksamhetschef
Catrin Rosquist, styrelse- och organisationskoordinator
Petra Rizvi, ansvarig kommunikation och insamling, §§ 37-38
Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar, §§ 32-34, 54-55
Björn Ehlin, organisationsassistent
Anna Forsberg, ledamot i Föräldrarådet, § 41
Emma Skepp, ledamot i Föräldrarådet, § 41

Bilagor:

1. Verksamhetsrapport
2. Kommunikation och insamling
3. Tjänster vid förbundskansliet
4. Arbets- och delegationsordning, reviderad 2021-02-27

§ 32. Mötets öppnande
Förbundsordförande Thomas Löfvenius öppnade mötet.
§ 33. Val av protokolljusterare
Förelåg förslag att utse Lena Jonsson till justerare av mötesprotokollet jämte
ordföranden.
Styrelsen beslutade:
att välja Lena Jonsson till protokolljusterare.
§ 34. Fastställande av dagordning
Förelåg förslag till dagordning.
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Styrelsen beslutade:
att fastställa föreslagen dagordning.
§ 35. Anmälan av föregående protokoll
Förbundsstyrelsens protokoll FS 1/2021 anmäldes.
Lena Jonsson, ledamot, påpekade att § 8 gällande YH-utbildningen i Tranås avsåg
utbildning till ”Medicinsk Fotterapeut”.
Lyftes att protokollet fördes vid sammanträdet som ägde rum den 30 januari 2021.
Efter justering och undertecknande av protokoll FS 1/2021 har en felskrivning på
sidan 1 noterats, enligt protokollet ägde sammanträdet rum år 2020.
Styrelsen beslutade:
att årtal för när sammanträdet ägde rum skall justeras till 2021 i protokoll FS
1/2021 och att protokollet efter justeringen skall undertecknas av justerarna.
§ 36. Anmälan av delegationsbeslut
Förbundsordförande Thomas Löfvenius informerade att inga delegationsbeslut har
tagits sedan senaste styrelsesammanträdet.
§ 37. Verksamhetsrapport
Petra Westerberg, verksamhetschef, lämnade en verksamhetsrapport, se bilaga 1
till originalprotokollet.
I ljuset av pandemin och brist på möjlighet att träffas i de ordinarie interna
mötesformer som Diabetesförbundet har så kommer det inför Riksstämman att
under mars månad arrangeras tre dialogmöten med föreningarna och ett
dialogmöte med D20. Vid dialogmötena kommer olika förslag att diskuteras för att
få medskick inför att Förbundsstyrelsen skall utforma förslag som Riksstämman
skall besluta om. Vid dialogmötena kommer Förbundsstyrelsen och delar av
förbundskansliet att medverka. Förbundsordföranden kommer att inleda
dialogmötena och förbundskansliet utser en moderator för dialogmötena.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
§ 38. Rapport avseende kommunikation
Petra Rizvi, ansvarig kommunikation och insamling, lämnade en rapport avseende
kommunikation och insamling, se bilaga 2 till originalprotokollet.
Under 2020 ökade antalet följare i Diabetesförbundets digitala kanaler.
En uppföljningsrapport av samarbetet med Aftonbladet i samband med
Världsdiabetesdagen 2020 föredrogs.
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Aktivitetsplan för kommunikation under 2021 gick igenom, bland annat kommer
det under året uppmärksammas att insulinet fyller 100 år, familjens rättigheter till
stöd i skolan kommer att lyftas, likaså kunskapsluckor rörande Typ 2-diabetes, och i
samband med Världsdiabetesdagen kommer #Diabeteskampen vara i fokus. IDF har
beslutat att insulinet är årets tema för Världsdiabetesdagen.
Helene Hellmark Knutsson, andre vice ordförande, lyfte vikten av att som
komplement till det historiska perspektivet på insulin även lyfta framtidens terapier
och vikten av utveckling av nya terapier.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
§ 39. Rapport från ordföranden
Thomas Löfvenius, förbundsordförande, rapporterade att han deltagit i
dialogmöten samt haft samtal med ordföranden i Hufvudstadens Diabetesförening.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
§ 40. Rapport från ledamöter
Anna Stigsdotter Jansson
Anna Stigsdotter Jansson, förste vice ordförande, rapporterade från arbetsgrupper
och möten som hon deltagit i.
Nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG-D)
I NAG-D har det lyfts att flera upphandlingar av insulinpumpar samt CGM och FGM
har pausats i flera regioner. Detta på grund av att flera av de molntjänster som
används för att dela data från insulinpumpar/CGM/FGM med diabetesteamen inte
följer Dataskyddsdirektivet GDPR.
Körkort
Det har inkommit flera frågor gällande aktuell status på översynen av riktlinjerna
som pågår hos Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har meddelat att översynen
av de medicinska föreskrifterna för diabetes beräknas blir klar under 2021 och att
nya föreskrifter publiceras under januari 2022. De nya föreskrifterna för syn
beräknas vara klara ett år senare och publiceras i januari 2023.
Diabetesforum
Den 15 april kommer ett digitalt endagsevent att äga rum. Den 1-3 december
kommer ett fysiskt Diabetesforum att äga rum i Göteborg.
Regeringens tillgänglighetsdelegation
Regeringen har tillsatt en delegation som skall arbeta för ökad tillgänglighet i hälso-
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och sjukvården. Delegationen har satt ihop en referensgrupp där
Diabetesförbundet ingår.
Delegationen skall bland stödja ett effektivt resursutnyttjande och kortare
väntetider, stödja utveckling av en nära och tillgänglig vård, samt utreda en
nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning genom 1177 Vårdguiden.
Delegationen kommer under mars månad att i en debattartikel i Dagens Medicin
lyfta frågan kring basuppdrag för sjukvårdsrådgivning.

Lena Jonsson
Lena Jonsson, ledamot, rapporterade från aktiviteter hon deltagit i sedan senaste
styrelsesammanträdet.
YH-utbildningen för Medicinska Fotterapeuter
Deltagit vid YH-utbildningen för Medicinska Fotterapeuter i Tranås och informerat
om Diabetesförbundet. Studenter och lärare lämnade positiv feedback.
Workshop vid Malmö Universitet
Deltagit i Workshop avseende forskning kring förebyggande av diabetesfotsår
arrangerad av Fakulteten hälsa och samhälle. Under Workshopen identifierades de
10 områden som anses vara viktigast att forska på, bland annat jämlik vård över
landet. Forskningen kommer att resultera i en populärvetenskaplig rapport.
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Blivit intervjuad av myndigheten gällande primärvård på landsbygden, med fokus
på hur det ser ut i Gävleborg.

Dick Fridén
Dick Fridén, ledamot, informerade att Skåne Läns Diabetesförening har fokus på att
hjälpa sina lokalföreningar att genomföra årsmöten samt att arrangera årets
Regionkonferens i Södra regionen.

Jonas Bergstedt
Jonas Bergstedt, ledamot, informerade att han fått förfrågan att delta på Norra
regionens Regionkonferens den 24 april och kommer att delta.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporterna.
§ 41. Rapport från Föräldrarådet
Emma Skepp, ledamot i Föräldrarådet, lämnade en rapport från Föräldrarådet.
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Diabetes i skolan
Har deltagit i arbetet med revidering av Diabetesförbundets broschyr Diabetes i
skolan.
VAB-utredningen
Socialdepartementet utreder VAB-frågan och ledamöterna Anna Manell samt
Emma Skepp från Föräldrarådet har haft möte med regeringens särskilda utredare
och svarat på ett 10-tal frågor. Socialdepartementet se över hur föräldrar till
kroniskt sjuka barn kan lära ut personal i förskola/skola/fritids och har även tittat
på ärenden från Skolinspektionen som en del av sitt arbete. Den sista maj skall
första delen av utredningen vara klar. Den andra delen, som skall vara klar i maj
2022, handlar om att modernisera VAB, samt att ta hänsyn till föräldrar som inte
har en fast anställning eller heltidstjänst.
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen genomför en förstudie där de tittar på hur reformen då vårdbidrag
ersattes med omvårdnadsbidrag har påverkat stödet till personer med
funktionsnedsättning. Bland annat har det identifierats att det är svårare att få
högre ersättningsnivåer och att ärenden handläggs olika då det saknas kunskap
kring hur lagstiftaren tänker att handläggningen skall gå till och hur
omsorgsbehovet skall tolkas. Inspektionen skall lämna en slutrapport den sista
november 2021.
Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys
Myndigheten följer upp patientlagen som tillkom 2015. Föräldrarådet har deltagit i
en intervjustudie där myndigheten har intervjuat representanter från patient- och
brukarförbund kring delaktighet, samtycke och tillgång till vård. Myndighetens har
fokuserat på barn och unga och deras rapport skall vara klar i oktober 2021.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att ta fram ett underlag för en
nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående personer.
Socialstyrelsen har samlat in synpunkter avseende brister i stödet för barn med
funktionsnedsättning eller långvarig/svår sjukdom. Socialstyrelsens skall redovisa
sitt arbete under juni 2021.

Petra Westerberg, verksamhetschef, lyfte att Emma Skepp arbetat proaktiv med att
ta kontakt med olika utredare och att detta varit väldigt värdefullt för
Diabetesförbundets möjligheter att lämna synpunkter till utredningarna.
Styrelsen tackade av Anna Forsberg som lämnar uppdraget som ledamot i
Föräldrarådet efter att ha suttit med sedan rådet infördes år 2009.
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Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
§ 42. Ledamöter i Föräldrarådet
Petra Westerberg, verksamhetschef, informerade att Anna Forsberg önskar lämna
sitt uppdrag som ledamot i Föräldrarådet då hennes barn nu når vuxen ålder.
Emma Skepp är föreslagen att tillträda en tjänst vid förbundskansliet och lämnar
därför uppdraget som ledamot i Föräldrarådet.
Styrelsen beslutade:
att entlediga Anna Forsberg från uppdraget som ledamot i Föräldrarådet från och
med 2021-02-28,
att entlediga Emma Skepp från uppdraget som ledamot i Föräldrarådet från och
med 2021-02-28,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 43. Tjänster vid förbundskansliet
Petra Westerberg, verksamhetschef, informerade att en tjänst som ”Sakkunnig
barn- och föräldrafrågor” föreslås inrättas på förbundskansliet, likt tjänsten som
”Sakkunnig ungfrågor” som tidigare införts, samt att införa en tjänst som ”Ansvarig
utredning och påverkan”. Se bilaga 3 till originalprotokollet.
Styrelsen beslutade:
att tjänsten ”Sakkunnig barn- och föräldrafrågor”, motsvarande 0,2 heltidstjänst,
skall införas på förbundskansliet,
att tjänsten ”Ansvarig utredning och påverkan”, motsvarande 1,0 heltidstjänst,
skall införas på förbundskansliet,
att beslut om införande av tjänster verkställs under förutsättning att MBLförhandling genomförts,
att nyanställning görs när beslutad budget medger detta,
att justera Arbets- och delegationsordningen med tillägg av de tjänster som
beslutats,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 44. Inför Riksstämman 2021
Petra Westerberg, verksamhetschef, och Björn Ehlin, organisationsassistent,
informerade om arbetet som pågår inför Riksstämman.
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Ett extra styrelsesammanträde behöver planeras in i april för att fastställa de
förslag till beslut inför Riksstämman som arbetas fram baserat på föreningarnas
synpunkter i samband med dialogmötena under mars månad.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten,
att ett extra styrelsesammanträde skall äga rum den 8 april klockan 17.
§ 45. Motioner inför Riksstämman 2021
Björn Ehlin, organisationsassistent, redogjorde för behandlingen av inkomna
motioner.
Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till yttrande på inkomna motioner.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
§ 46. Förslag inför Riksstämman 2021
Petra Westerberg, verksamhetschef, och Björn Ehlin, organisationsassistent,
redogjorde för processen med framtagande av förslag inför Riksstämman samt
dialogmötena under mars månad som kommer ligga till grund för förslagen.
Styrelsen beslutade:
att godkänna rapporten.
§ 47. Val av Registertecknare för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2
Catrin Rosquist har tillträtt som styrelse- och organisationskoordinator och skall
utses till ny registertecknare för stiftelsen. Med anledning av handläggningstiden
hos myndigheterna föreslås nuvarande registertecknare, Björn Ehlin, fortsatt
ansvara för det som åligger registertecknaren fram tills att respektive myndighet
registrerat den nya registertecknaren.
Förbundsstyrelsen beslutade i egenskap av styrelse och förvaltare för Stiftelsen
Bror Lindahls fond 2 (802404-9200):
att utse Catrin Rosquist, 790222-0461, till registertecknare hos Länsstyrelsen samt
ombud hos Bolagsverket för Stiftelsen Bror Lindahls fond 2,
att uppdra åt nuvarande registertecknare Björn Ehlin, 860419-5530, att anmäla
den nya registertecknaren till Länsstyrelsen och Bolagsverket, att avregistrera
sig själv som registertecknare, samt fortsatt ansvara för det som åligger
registertecknaren till dess att den nya registertecknaren är registrerad hos
respektive myndighet,
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att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 48. Val av Registertecknare för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond
Catrin Rosquist har tillträtt som styrelse- och organisationskoordinator och skall
utses till ny registertecknare för stiftelsen. Med anledning av handläggningstiden
hos myndigheterna föreslås nuvarande registertecknare, Björn Ehlin, fortsatt
ansvara för det som åligger registertecknaren fram tills att respektive myndighet
registrerat den nya registertecknaren.
Förbundsstyrelsen beslutade i egenskap av styrelse och förvaltare för Stiftelsen
Carl-Erik Fredrikssons fond (802404-6958):
att utse Catrin Rosquist, 790222-0461, till registertecknare hos Länsstyrelsen samt
ombud hos Bolagsverket för Stiftelsen Carl-Erik Fredrikssons fond,
att uppdra åt nuvarande registertecknare Björn Ehlin, 860419-5530, att anmäla
den nya registertecknaren till Länsstyrelsen och Bolagsverket, att avregistrera
sig själv som registertecknare, samt fortsatt ansvara för det som åligger
registertecknaren till dess att den nya registertecknaren är registrerad hos
respektive myndighet,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 49. Val av Registertecknare för Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond
Catrin Rosquist har tillträtt som styrelse- och organisationskoordinator och skall
utses till ny registertecknare för stiftelsen. Med anledning av handläggningstiden
hos myndigheterna föreslås nuvarande registertecknare, Björn Ehlin, fortsatt
ansvara för det som åligger registertecknaren fram tills att respektive myndighet
registrerat den nya registertecknaren.
Förbundsstyrelsen beslutade i egenskap av styrelse och förvaltare för Stiftelsen
Edla och Nils Wickbergs fond (802405-2857):
att utse Catrin Rosquist, 790222-0461, till registertecknare hos Länsstyrelsen samt
ombud hos Bolagsverket för Stiftelsen Edla och Nils Wickbergs fond,
att uppdra åt nuvarande registertecknare Björn Ehlin, 860419-5530, att anmäla
den nya registertecknaren till Länsstyrelsen och Bolagsverket, att avregistrera
sig själv som registertecknare, samt fortsatt ansvara för det som åligger
registertecknaren till dess att den nya registertecknaren är registrerad hos
respektive myndighet,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 50. Val av Registertecknare för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond
Catrin Rosquist har tillträtt som styrelse- och organisationskoordinator och skall
utses till ny registertecknare för stiftelsen. Med anledning av handläggningstiden
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hos myndigheterna föreslås nuvarande registertecknare, Björn Ehlin, fortsatt
ansvara för det som åligger registertecknaren fram tills att respektive myndighet
registrerat den nya registertecknaren.
Förbundsstyrelsen beslutade i egenskap av styrelse och förvaltare för Stiftelsen
Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond (802424-1096):
att utse Catrin Rosquist, 790222-0461, till registertecknare hos Länsstyrelsen samt
ombud hos Bolagsverket för Stiftelsen Inga-Lisa och Stig Göthbergs fond,
att uppdra åt nuvarande registertecknare Björn Ehlin, 860419-5530, att anmäla
den nya registertecknaren till Länsstyrelsen och Bolagsverket, att avregistrera
sig själv som registertecknare, samt fortsatt ansvara för det som åligger
registertecknaren till dess att den nya registertecknaren är registrerad hos
respektive myndighet,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 51. Val av Registertecknare för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons
Minnesfond
Catrin Rosquist har tillträtt som styrelse- och organisationskoordinator och skall
utses till ny registertecknare för stiftelsen. Med anledning av handläggningstiden
hos myndigheterna föreslås nuvarande registertecknare, Björn Ehlin, fortsatt
ansvara för det som åligger registertecknaren fram tills att respektive myndighet
registrerat den nya registertecknaren.
Förbundsstyrelsen beslutade i egenskap av styrelse och förvaltare för Stiftelsen
Ingrid och Ebbe Johannessons Minnesfond (802408-3803):
att utse Catrin Rosquist, 790222-0461, till registertecknare hos Länsstyrelsen samt
ombud hos Bolagsverket för Stiftelsen Ingrid och Ebbe Johannessons
Minnesfond,
att uppdra åt nuvarande registertecknare Björn Ehlin, 860419-5530, att anmäla
den nya registertecknaren till Länsstyrelsen och Bolagsverket, att avregistrera
sig själv som registertecknare, samt fortsatt ansvara för det som åligger
registertecknaren till dess att den nya registertecknaren är registrerad hos
respektive myndighet,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 52. Val av Registertecknare för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för
idrottsungdom
Catrin Rosquist har tillträtt som styrelse- och organisationskoordinator och skall
utses till ny registertecknare för stiftelsen. Med anledning av handläggningstiden
hos myndigheterna föreslås nuvarande registertecknare, Björn Ehlin, fortsatt
ansvara för det som åligger registertecknaren fram tills att respektive myndighet
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registrerat den nya registertecknaren.
Förbundsstyrelsen beslutade i egenskap av styrelse och förvaltare för Stiftelsen
Karin och Henrik Petterssons fond för idrottsungdom (815201-1576):
att utse Catrin Rosquist, 790222-0461, till registertecknare hos Länsstyrelsen samt
ombud hos Bolagsverket för Stiftelsen Karin och Henrik Petterssons fond för
idrottsungdom,
att uppdra åt nuvarande registertecknare Björn Ehlin, 860419-5530, att anmäla
den nya registertecknaren till Länsstyrelsen och Bolagsverket, att avregistrera
sig själv som registertecknare, samt fortsatt ansvara för det som åligger
registertecknaren till dess att den nya registertecknaren är registrerad hos
respektive myndighet,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 53. Val av Registertecknare för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond
Catrin Rosquist har tillträtt som styrelse- och organisationskoordinator och skall
utses till ny registertecknare för stiftelsen. Med anledning av handläggningstiden
hos myndigheterna föreslås nuvarande registertecknare, Björn Ehlin, fortsatt
ansvara för det som åligger registertecknaren fram tills att respektive myndighet
registrerat den nya registertecknaren.
Förbundsstyrelsen beslutade i egenskap av styrelse och förvaltare för Stiftelsen
Lydia och Oscar Linders minnesfond (802407-9942):
att utse Catrin Rosquist, 790222-0461, till registertecknare hos Länsstyrelsen samt
ombud hos Bolagsverket för Stiftelsen Lydia och Oscar Linders minnesfond,
att uppdra åt nuvarande registertecknare Björn Ehlin, 860419-5530, att anmäla
den nya registertecknaren till Länsstyrelsen och Bolagsverket, att avregistrera
sig själv som registertecknare, samt fortsatt ansvara för det som åligger
registertecknaren till dess att den nya registertecknaren är registrerad hos
respektive myndighet,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 54. Beslut om teckningsrätt samt revision av Stockholms Läns
Diabetesförening
Förbundsstyrelsen uppdrog vid sitt möte 30 januari 2021 (FS 1/2021 § 14) att utse
Helene Hellmark Knutsson och Lars Persson, tillsammans med förbundskansliet, till
att utreda förslag till nystart av länsföreningen i Stockholms län.
Gruppen sammanträdde den 12 februari och var överens om vikten av ett tydligt
syfte med länsföreningen för att den organisatoriska uppbyggnaden ska fungera
och bli långsiktigt hållbar, samt i enlighet med medlemmarnas intresse kunna
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påverka förutsättningarna för personer med diabetes i region Stockholm.
Länsföreningen hade sitt senaste årsmöte 2017. Med anledning av att Stockholms
Läns Diabetesförening idag saknar styrelse föreslås att Förbundsstyrelsen övertar
teckningsrätten för föreningen enligt § 15 a i stadgan för Svenska
Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar, samt uppdrar åt förbundets
auktoriserade revisor att utföra revision av föreningen. Därefter föreslås att en
arbetsgrupp tillsätts bestående av representanter från anslutna lokalföreningar
inom Stockholms län samt Förbundsstyrelsen och förbundskansliet.
Styrelsen beslutade med upphävande av tidigare beslut om firmateckningsrätt för
Stockholms Läns Diabetesförening (802427-6928):
att Förbundsstyrelsen enligt § 15 a i stadgan för Svenska Diabetesförbundet och
dess anslutna föreningar övertar teckningsrätten för Stockholms Läns
Diabetesförening, organisationsnummer 802427-6928,
att Förbundsstyrelsen enligt § 15 a i stadgan för Svenska Diabetesförbundet och
dess anslutna föreningar begär revision av Stockholms Läns Diabetesförening,
organisationsnummer 802427-6928, samt uppdra åt Förbundets revisionsbyrå
BDO att genomföra revison av föreningens verksamhet och ekonomi för
verksamhetsåren 2015-2020,
att firman för Stockholms Läns Diabetesförening, organisationsnummer 8024276928, tecknas förutom av styrelsen av ordförande Thomas Löfvenius, 5209037059, verksamhetschef Petra Westerberg, 710914-0363, och tf ekonomichef
Susanne Möllberg, 640605-1349, två i förening. Löpande förvaltningsåtgärder
tecknas av Thomas Löfvenius, Petra Westerberg och Susanne Möllberg enskilt
var för sig.
att en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag till föreningsordning för
Stockholms Läns Diabetesförening skall tillsättas efter Riksstämman i maj
2021, att arbetsgruppen skall bestå av 1-2 representanter från respektive
ansluten lokalförening inom Stockholms län och 1-2 representanter från
Förbundsstyrelsen samt representanter från förbundskansliet, att respektive
lokalförenings styrelse skall utse 1-2 personer hemmahörande inom
Stockholms län att ingå i arbetsgruppen och meddela förbundskansliet, samt
ge förbundskansliet i uppdrag att kontakta anslutna lokalföreningar för att
informera om beslutet,
att förklara beslutet för omedelbart justerat.
§ 55. Föreningsfrågor
Förbundsstyrelsen beslutade vid styrelsesammanträdet den 30 januari 2021 (FS
1/2021 § 14) att uppdra åt förbundskansliet att begära in årsmötesprotokoll från
Hufvudstadens Diabetesförening.
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FS 2/2021, § 32-56
Protokoll

Tomas Paulsson, handläggare IT/föreningar, informerade att justerat
årsmötesprotokoll från Hufvudstadens Diabetesföreningen inkom till
förbundskansliet den 25 februari 2021. I protokollet finns reservationer och
hänvisningar till handlingar som inte togs upp vid årsmötet enligt förbundets
utsedda observatörer som närvarade vid årsmötet.
Föreslås att kontakta personen som var årsmötesordförande för att kontrollera om
denne står bakom årsmötesprotokollet.
Styrelsen beslutade:
att ge förbundskansliet i uppdrag att kontakta årsmötesordföranden.
§ 56. Mötets avslutande
Förbundsordförande Thomas Löfvenius avslutade mötet.

Vid protokollet

Björn Ehlin
Justeras

Justeras

Gävle

Hudiksvall

2021-03-02

Thomas Löfvenius,
ordförande
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Lena Jonsson,
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