Förbundsstyrelsens förslag till
riksstämman 2021
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Förbundsstyrelsens förslag nr 1:
Yttrande- och förslagsrätt vid
Riksstämman
Ung Diabetes råd och Föräldrarådet är inte reglerat av stadgan, och rådens
ledamöter har därför inte i stadgan getts yttrande- eller förslagsrätt vid
Riksstämman. Både Ung Diabetes råd och Föräldrarådet deltar aktivt i
förbundets arbete och har en naturlig plats i de forum som Riksstämman utgör.
Förbundsstyrelsen föreslår därför att de av Ung Diabetes råds och
Föräldrarådets ledamöter som inte deltar i stämman såsom ombud ska ha
yttrande- och förslagsrätt under stämman.
Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att

Ung Diabetes råds och Föräldrarådets ledamöter har yttrande- och
förslagsrätt under Riksstämman,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 2: Arvode
till valberedningen
Enligt stadgan ska Riksstämman besluta om arvode till bl.a. valberedningens
ledamöter.
Valberedningens arvode har under de två senaste mandatperioderna varit ett
fast belopp för hela mandatperioden som utbetalats med en tredjedel per år
under mandatperioden. Förbundsstyrelsen föreslår att arvodet skall ligga i
samma nivå som tidigare, men att arvodet skall vara kopplat till
inkomstbasbeloppet på samma sätt som övriga förtroendevalda.
Inkomstbasbeloppet fastställs årligen av Regeringen och är för år 2021 fastställt
till 68 200 kronor.
Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att

fastställa arvodet till valberedningens sammankallande till 9% av
inkomstbasbeloppet per år,

att

fastställa arvodet till valberedningens övriga ledamöter till 7% av
inkomstbasbeloppet per person och år,

att

fastställa att valberedningen i övrigt har samma ersättningar som för
övriga Förtroendevalda i Förbundet, för sammanträde eller
tjänsteförrättning beslutad av valberedningens sammankallande,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.

30

Förbundsstyrelsens förslag nr 3:
Medlemsavgift i Svenska Diabetesförbundet

Förbundsstyrelsens förslag nr 3:
Medlemsavgift i Svenska
Diabetesförbundet
Förbundsstyrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för Huvudmedlem samt
Supportmedlem, och en sänkning av medlemsavgiften för Barnmedlem.
I Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om Verksamhets- och ekonomisk inriktning för
Diabetesförbundet 2021-2024 beskrivs anledningen till förslaget om sänkning av
medlemsavgiften för Barnmedlem:
Diabetesförbundet har en unik ställning som det största och bredaste
medlemsorganisationen på diabetesområdet i Sverige. Våra medlemmar
är generellt sett både nöjda och trogna, och många har varit medlemmar
en stor del av sitt liv. Därför behöver vi underlätta inträde i medlemskap
så tidigt i debuten som möjligt, både genom ett attraktivt
medlemserbjudande oavsett vilken fas i livet och vilken typ av diabetes
man har. I syfte att stimulera återväxten av våra yngre medlemmar har
en satsning på framtagande av en barnförsäkring gjorts under den
senaste mandatperioden. För att ytterligare underlätta inträdet för de
yngsta medlemmarna upp till 17 föreslås en sänkning av
medlemsavgiften för barnmedlemmar från 100 kr till 50 kr per år. Med
denna fördelning justeras även fördelningen mellan den centrala och
den lokala delen av medlemsintäkten från 80 kr centralt respektive 20
kronor lokalt till 30 kr centralt och 20 kr lokalt. Förhoppningen är att
medlemsintäkten på totalt 19 600 kr baserat på dagens 392
barnmedlemmar kan justeras genom att vi med satsningen kan rekrytera
fler barnmedlemmar.

Sänkningen av medlemsavgiften för Barnmedlem påverkar enbart förbundet
nationellt enligt förslaget, lokalföreningens del av medlemsavgiften förblir
oförändrad.
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Förbundsstyrelsens förslag innebär att medlemsavgiften fördelas enligt tabellen
nedan:

Medlemskap
Huvudmedlem
Supportmedlem
Barnmedlem

Medlemsavgift
350 kronor
175 kronor
50 kronor

Fördelning av
medlemsavgiften
Förbundet Lokalnationellt
föreningen
225 kronor 125 kronor
100 kronor 75 kronor
30 kronor
20 kronor

Förändring
Oförändrad.
Oförändrad.
Avgiften sänks med 50
kronor och påverkar
enbart andelen som går
till förbundet nationellt.

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att

fastställa medlemsavgiften för Huvudmedlem till 350 kronor, varav
lokalföreningens andel utgör 125 kronor,

att

fastställa medlemsavgiften för Supportmedlem till 175 kronor, varav
lokalföreningens andel utgör 75 kronor,

att

fastställa medlemsavgiften för Barnmedlem till 50 kronor, varav
lokalföreningens andel utgör 20 kronor,

att

förändringen av medlemsavgift träder i kraft den 1 januari 2022.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 4:
Funktionsbeskrivning för
förtroendevalda
Bakgrund
Funktionsbeskrivningen för förtroendevalda fastställer vilket uppdrag som
Riksstämman ger de som väljs till förtroendeuppdrag av stämman, så som
förbundsstyrelse, revisorer och valberedning.
Under den gångna mandatperioden har brister i funktionsbeskrivningen
identifierats, brister som lett till praktiska problem och påverkat förbundets
ekonomi och möjlighet att bedriva den dagliga verksamheten.
I mitten av mandatperioden blev dåvarande förbundsordföranden sjukskriven
och kunde inte utföra sitt uppdrag, men behöll full arvodering eftersom
funktionsbeskrivningen inte reglerade vad som skall gälla vid sjukskrivning. Det
saknades även tydlig reglering avseende delegering och arvodering för vice
ordförande då denne behöver träda in i förbundsordförandens ställe.
När den senaste ordinarie Riksstämman ägde rum 2018 hade förbundet fem
anställda som arbetade hel- eller deltid med påverkansfrågor. Under
mandatperioden minskades antalet tjänster på kansliet och i mitten av
mandatperioden fanns det ingen anställd som jobbade med påverkansfrågor.
Enligt funktionsbeskrivningen blev därmed förbundsordföranden ansvarig för
att operativt utföra allt påverkansarbete som de anställda utfört utöver övriga
uppdrag som åligger förbundsordföranden. Detta ledde till en orimlig
arbetsbörda för förbundsordföranden.

Behov
I Funktionsbeskrivningen behöver det tydliggöras vad som gäller avseende
arvodering och delegering när förtroendevalda blir sjukskrivna och inte kan
utföra sitt uppdrag fullt ut.
Funktionsbeskrivningen behöver också anpassas efter vad som är rimlig
arbetsbörda för en förtroendevald.
Arvodet som Riksstämman beslutar skall utgå till de förtroendevalda baseras på
vad Riksstämman anser vara rimligt för det ansvar och den arbetsinsats som de
olika förtroendeuppdragen innebär. Fasta arvoden avser att spegla ansvar samt
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den arbetsinsats som Riksstämman anser skall ingå, och övriga arvoden så som
mötesarvode avser ersättning för den arbetsinsats som läggs ned för uppgifter
som inte anses ingå i det fasta arvodet. För förbundsstyrelsen anses exempelvis
arbetsinsatsen som läggs ned på att läsa handlingar inför styrelsemöten ingå i
det fasta arvodet. Funktionsbeskrivningen behöver tydliggöra vad som gäller
avseende fast arvodering om en förtroendevald inte utför sitt
förtroendeuppdrag och det inte beror på sjukdom.
Det ställs externa krav på Diabetesförbundet och dess förtroendevalda, bland
annat genom lagstiftning och regler hos olika tillståndsorganisationer. I en
insamlingsorganisation med 90-konto ställs särskilda krav på ledamöterna i
styrelsen. 90-konton kan dras in om de förtroendevalda inte uppfyller de krav
som ställs. Vad som gäller om en förtroendevald inte uppfyller de krav som
ställs behöver därför förtydligas.

Förslag
Funktionsbeskrivning för förtroendevalda i Svenska
Diabetesförbundet
Allmänt
Uppdragsgivare till Svenska Diabetesförbundets förtroendevalda är
Riksstämman.
Den som är förtroendevald har ansvar för att utföra sitt uppdrag i enlighet med
vid varje tidpunkt gällande lagstiftning, förbundets stadga, beslut fattade av
Riksstämman, beslut fattade av Förbundsstyrelsen samt beslut eller riktlinjer
fattade från sådana organisationer som förbundet är medlem i.
För att inneha förtroendeuppdrag inom Svenska Diabetesförbundet måste en
förtroendevald följa samt uppfylla de krav som vid varje tidpunkt gäller för
förtroendeuppdraget enligt gällande lagstiftning, tillsynsmyndighet,
tillståndsorganisation, eller organisation som förbundet är medlem i. Om kraven
inte uppfylls behöver ledamoten träda ifrån sin plats i förbundsstyrelsen.
En förtroendevald är fullt ansvarig för de beslut som fattas och är skyldig att
agera därefter, om han eller hon inte har reserverat sig mot beslutet.
Reservation kan ske skriftligen i bilaga till protokollet eller muntligen genom
protokollsanteckning.
För den som är förtroendevald gäller sedvanliga regler om jäv och tystnadsplikt,
även efter att uppdraget upphört. För de förtroendevalda revisorerna gäller inte
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tystnadsplikt i förhållande till Riksstämman, till vilken revisorerna är skyldiga att
lämna alla upplysningar som stämman begär.

Förhinder att utföra förtroendeuppdraget
En förtroendevald som inte kan utföra sitt uppdrag, exempelvis på grund av
sjukdom eller sjukskrivning, skall meddela detta till den som är ordförande eller
sammankallande i den sammanslutning som förtroendeuppdraget avser, den
som är ordförande eller sammankallande informerar i sin tur
Förbundsordförande samt förbundskansliet. Under den period som den
förtroendevalda inte kan utföra sitt uppdrag utgår inget arvode.
Om en förtroendevald inte kan utföra sitt uppdrag skall de uppgifter som åligger
personen inom ramen för uppdraget omfördelas eller delegeras till en eller flera
förtroendevalda enligt gällande regelverk för förtroendeuppdraget, exempelvis
gällande arbets- och delegationsordning. Den förtroendevalda skall i den mån
det är möjligt medverka i överlämning av de uppgifter som omfördelas eller
delegeras.
Om Förbundsordföranden har förhinder att utföra sitt uppdrag enligt första
stycket skall den som träder in i Förbundsordförandens ställe få
Förbundsordförandens arvode i stället för sitt ordinarie arvode för den period
som avses. Om Förbundsordförandens uppdrag fördelas på eller delegeras till
flera personer skall förbundsordförandens arvode fördelas mellan dessa
personer på så sätt som Förbundsstyrelsen beslutar för den period som avses.
Om Sammankallande i valberedningen har förhinder att utföra sitt uppdrag
enligt första stycket skall den ledamot som träder in som sammankallande få
den sammankallandes arvode i stället för sitt ordinarie arvode för den period
som avses.
Om ordinarie förtroendevald revisor har förhinder att utföra sitt uppdrag enligt
första stycket skall revisorsersättaren träda in som ordinarie revisor för den
period som avses och under denna period få arvode som ordinarie revisor.

Arvoden
Om Förbundsordföranden under period, utifrån verksamhetens behov,
delegerar arbetsuppgifter till annan förtroendevald så har Förbundsordföranden
möjlighet att avstå delar av sitt arvode och låta det tillfalla den som delegerats
arbetsuppgifter för den period som avses. Detta kan exempelvis avse
representation som normalt åligger tjänsteman vid kansliet men där
Förbundsordföranden fått träda in, eller representation i forum som under
period kommer fokusera på sakfrågor där annan förtroendevald har sakkunskap
och vars deltagande tillför verksamhetsnytta.
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Om en förtroendevald inte utför sitt uppdrag så kan utbetalning av arvodet
frysas. I de fall en förtroendevald inte utför det som ingår i uppdraget, så som
att inte delta i arbetet, inte delta på möten, inte utföra uppgifter osv. så skall
arvode inte utbetalas för den period som uppgifterna som ingår i uppdraget inte
utförs. Om det är delar av uppdraget som den förtroendevalda inte utför så kan
utbetalning av delar av arvodet frysas.
Fråga om att frysa utbetalning kan väckas av förtroendevald. Den som ärendet
gäller ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Som högsta beslutande
organ mellan Riksstämmor är det upp till Förbundsstyrelsen att besluta om
utbetalning av arvode skall frysas.
Om det beslutas att utbetalning av arvode skall frysas skall arvodet som avses
bokföras som en skuld till den förtroendevalda och kommande Riksstämma får
besluta om hela eller delar av det frysta arvodet skall utbetalas till den
förtroendevalda eller om det frysta arvodet inte skall utbetalas och därmed
tillfalla Förbundet.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen styr som kollektiv förbundets verksamhet till och med nästa
ordinarie Riksstämma.

Utse förste och andre vice förbundsordförande
Förbundsstyrelsen utser inom sig en förste vice förbundsordförande och en
andre vice förbundsordförande.

Förbundsstyrelsens ansvar
Förbundsstyrelsen som kollektiv, likväl förbundsordföranden och de enskilda
förbundsstyrelseledamöterna, ansvarar för Svenska Diabetesförbundets
organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Förbundsstyrelsen har
ansvar för att förbundets verksamhet bedrivs i enlighet med vid varje tidpunkt
gällande lagstiftning, förbundets stadga, beslut fattade av Riksstämman, beslut
fattade av Förbundsstyrelsen samt beslut eller riktlinjer fattade från sådana
organisationer som förbundet är medlem i.
Förbundsstyrelsen ansvarar för Diabetesförbundets strategiska arbete och att
lämna direktiv till förbundskansliet som operativt utför.
Förbundsstyrelsen ska inför varje nytt verksamhetsår fastställa verksamhetsplan
och budget. Löpande skall förbundsstyrelsen se till att förbundets
medelsförvaltning innefattar en tillfredsställande kontroll, samt säkerställa att
verksamheten bedrivs i enlighet med fastställt idéprogram, mål och strategier.
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Förbundsstyrelsen ska utöva tydlig intressepolitisk och strategisk styrning av
Diabetesförbundet samt fastställa riktlinjer, policys och anvisningar för
verksamheten.
Förbundsstyrelsen fattar beslut om anställning och entledigande av högste
tjänsteman.
Inför Riksstämman lämnar förbundsstyrelsen förslag till ersättning för
Valberedningen inför kommande mandatperiod.

Förbundsstyrelseledamöterna
Förbundsstyrelseledamöterna är, med undantag för de vice ordförandena, inte
operativa om de inte delegerats ett särskilt uppdrag.

Förbundsstyrelseledamöternas ansvar
Utöver det som framgår av förbundsstyrelsens ansvar så ska enskilda ledamöter
aktivt delta i och bidra till förbundsstyrelsens olika beslutsprocesser.
En enskild ledamot ska följa och vara informerad om den aktuella
samhällsdebatten på – för verksamheten – viktiga områden.
En enskild ledamot ska verka som referensperson till förbundsordföranden och
förbundskansliets högste tjänsteman.
En ledamot företräder förbundet när sådant uppdrag har beslutats av
förbundsordföranden, förbundsstyrelsen eller annars på delegation. Vid
deltagande i referensgrupper eller liknande har ledamoten samma ställning som
övriga gruppmedlemmar, om annat inte uttryckligen angetts i beslutet.
En ledamot representerar i styrelsearbetet hela Sverige och inte den förening
eller det geografiska område som han eller hon kommer från.

Förbundsordförande
Förbundsordföranden leder och ansvarar för Diabetesförbundets
verksamhetsstyrning och planering.
Förbundsordföranden har det yttersta ansvaret för Diabetesförbundets
intressepolitiska påverkansarbete och opinionsbildning.
Förbundsordföranden företräder Diabetesförbundet internt och externt samt
gentemot media, när sådant uppdrag inte delegerats till någon annan
förtroendevald eller anställd.
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Förbundsordföranden har det yttersta ansvaret för att Diabetesförbundet är
representerat vid sådana möten – lokala, regionala, nationella eller
internationella – som bedöms vara strategiskt viktiga för organisationen.

Förste och andre vice förbundsordförande
De vice ordförandena deltar i det operativa arbetet på sätt som framgår av
förbundsstyrelsens arbets- och delegationsordning, och de är
förbundsordförandes ställföreträdare.

Presidiet
Presidiet består av förbundsordföranden och de vice ordförandena.
Förbundsordföranden är ordförande i presidiet och de vice ordförandena är
ledamöter i presidiet.
Presidiet fattar beslut på delegation i enlighet med förbundsstyrelsens arbetsoch delegationsordning samt vid delegering av förbundsstyrelsen.
Presidiet deltar i det operativa arbetet på sätt som framgår av
förbundsstyrelsens arbets- och delegationsordning.

Förtroendevalda revisorer
De förtroendevalda revisorerna ska utföra verksamhetsrevision.
Verksamhetsrevision görs genom att de förtroendevalda revisorerna löpande
under mandatperioden följer övriga förtroendevaldas arbete och kontrollerar
att såväl förbundets stadga som beslut fattade av Riksstämman och
Förbundsstyrelsen uppfylls och efterlevs. De ska regelbundet ha kontakt med
den auktoriserade revisorn.
De förtroendevalda revisorerna ska till Riksstämman lämna ett skriftligt
utlåtande och en muntlig rapport över den förtroendevalda ledningens och
valberedningens arbete under mandatperioden.
För att kunna utföra arbetet måste de förtroendevalda revisorerna aktivt ta del
av förbundets samtliga styrelsehandlingar, beslutsunderlag, verksamhetsplaner,
idéprogram m.m. Revisorerna bör närvara vid något styrelsemöte under
mandatperioden för att bilda sig en uppfattning om hur den nuvarande
styrelsen arbetar och fungerar tillsammans.

Valberedningen
Valberedningen ska löpande under mandatperioden följa de övriga
förtroendevaldas arbete samt uppmärksamma presumtiva kandidater till
förtroendeuppdrag.
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Valberedningen ska löpande ta del av samtliga protokoll och – i samråd med
ordföranden – närvara vid något styrelsemöte under mandatperioden.
Inför Riksstämman ska valberedningen förbereda val av kandidater samt ge
förslag på ersättningar till förtroendevalda, utom val och ersättning till
valberedningen.

Valberedningens sammansättning
Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, en från respektive
samverkansområde. Riksstämman utser en ledamot till sammankallande.
Om någon ledamot i valberedningen blir nominerad till förtroendeuppdrag i
förbundsstyrelsen eller som revisor och accepterar nomineringen, ska denna
ledamot inte delta i valberedningens fortsätta arbete.
Om den ledamot som av Riksstämman utsetts till sammankallande i
valberedningen frånträder sitt uppdrag under mandatperioden så skall
Förbundsstyrelsen utse en ny sammankallande bland de kvarvarande
ledamöterna.

Bedömning av kandidater
I sitt arbete ska valberedningen jämföra kandidaternas kompetenser och deras
förmåga att arbeta i grupp, med målsättningen att kunna föreslå den bästa
möjliga styrelsen och de bästa möjliga revisorerna för Svenska
Diabetesförbundet och dess verksamhet. Valberedningen bör eftersträva att
den föreslagna styrelsen har en jämn köns- och åldersfördelning samt att
ledamöterna har olika bakgrund, diabetesanknytning och etniskt ursprung.
Om möjligt bör valberedningen föreslå ledamöter till förbundsstyrelsen så att
varje samverkansområde är representerat. I sitt arbete ska valberedningen
särskilt beakta att förbundsstyrelsen i sitt arbete inte är en operativ styrelse.

Riksstämman
Vid Riksstämman ska valberedningens ledamöter närvara och redogöra för
valberedningens förslag och motiveringen för dessa.
Valberedningen ska inför Riksstämman lämna förslag på beredningsutskott,
rösträknare, och protokolljusterare. Valberedningen skall även lämna förslag på
en eller flera ordförande till presidiet för stämman, vilka inte måste vara
medlemmar i organisationen.
Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
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att

fastställa föreslagen Funktionsbeskrivning för förtroendevalda,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 5: Stadga
för Svenska Diabetesförbundet och dess
anslutna föreningar
Bakgrund
Nuvarande stadga antogs vid Riksstämman 2012 och har reviderats vid
Riksstämmorna 2015 och 2018.
Under den senaste mandatperioden har både arbetsgrupper, föreningar och
enskilda medlemmar uppmärksammat Förbundsstyrelsen på att det finns behov
av förtydliganden och förändringar i stadgan.
Riksstämmobeslut 2018
Riksstämman 2018 beslutade att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp med uppgift att finna vägar för att engagera medlemmar i
föreningsarbetet och stärka och förenkla arbetet inom organisationen. Som en
del i sitt arbete lämnade arbetsgruppen förslag på förändringar i stadgan.
Strategiarbete
Förbundsstyrelsen beslutade under 2019 om Utvecklingsuppdrag 2019-2021, ett
uppdrag som inneburit ett genomgripande strategiskt arbete. Strategiarbetet
ligger till grund för Förbundsstyrelsens förslag nr 6 om Verksamhets- och
ekonomisk inriktning för Diabetesförbundet 2021-2024, för att förslaget skall
kunna genomföras krävs ändringar i stadgan.
Motioner från medlemmar och föreningar
Inför Riksstämman har det i motioner lyfts att olika delar av stadgan behöver
förtydligas samt att uppdragen på respektive nivå inom Förbundet behöver
förtydligas.
Dialogmöten
Vid dialogmöten under det senaste året har förtroendevalda gett synpunkter
och inspel som Förbundsstyrelsen tagit hänsyn till i arbetet med översynen av
stadgan.
Stadgegrupp
Förbundsstyrelsen utsåg under 2020 en arbetsgrupp bestående av
förtroendevalda och tjänstemän från kansliet som fick i uppdrag att se över
stadgan och komma med förslag till revidering utifrån strategiarbetet samt de
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förslag och synpunkter som olika arbetsgrupper, föreningar, och medlemmar
lämnat.

Vägledande principer
Arbetsgruppen som Förbundsstyrelsen utsåg att lämna förslag på revidering av
stadgan har arbetat efter följande principer:
•
•
•

Stadgan skall bli tydligare.
Det skall bli lättare att hitta information i stadgan.
Det skall bli lättare att kunna hänvisa/referera till information i stadgan.

Vid revidering av stadgan brukar Riksstämman fatta beslut om mindre ändringar
av texter i befintliga paragrafer i stadgan.
Då arbetsgruppen arbetade utifrån de vägledande principerna så identifierades
det att strukturen på stadgan behövde uppdateras, vilket bland annat
omfattade att befintliga paragrafer delades upp på flera paragrafer, samt att
numreringen av paragraferna behövde ses över.
Då det föreslås större strukturförändringar av stadgan än vad ingår i en normal
revidering av stadgan så har Förbundsstyrelsen valt att presentera den
reviderade stadgan som en helhet istället för som revideringsförslag.
Riksstämman föreslås därför fatta beslut om att anta stadgan i sin helhet.

Förändringar
De förändringar som föreslås jämfört med nuvarande stadga omfattar följande.

Struktur
Nuvarande stadga består av två nivåer, där huvudnivån är numrerad med siffror
och undernivån har bokstäver, exempelvis § 9 b).
Förslaget till stadga har fler nivåer som alla är numrerade med siffror. Stadgan
består av fyra huvudnivåer, exempelvis avser § 2 Förbundets uppgifter och § 3
Medlemmar.
Syftet är att göra det lättare att hitta information samt att referera till den. I
nuvarande stadga handlar paragraferna 16 till och med 20 om
lokalföreningarna. I förslaget till stadga hittas det som rör lokalföreningarna
under § 4.5, vilket innebär att alla underpunkter rör lokalföreningarna,
exempelvis § 4.5.2.1 och § 4.5.5.
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Information som i dagens stadga finns som löpande text under en paragraf, ex.
§ 17 om årsmöte i lokalförening, har i förslaget till stadga delats upp på flera
underparagrafer. Detta innebär att det blir lättare att hitta den specifika
informationen som söks. Istället för att läsa igenom hela § 17 för att hitta
information om hur omröstning sker vid årsmötet, så kan man i förslaget till
stadga hitta informationen under § 4.5.2.2 Omröstning. Rubriksättning av
underparagrafer gör det lättare att hitta i stadgan.
Information i nuvarande stadga återfinns i förslaget till stadga enligt nedan:

Paragraf i nuvarande stadga
§ 1–2
§3
§ 4–7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 11 a
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 15 a
§ 16–20
§ 21–25
§ 26–28

Motsvaras i förslag till stadga av paragraf
(inklusive underparagrafer)
§1
§2
§3
§ 4.2
§ 4.1.3
§ 4.2.1
§ 4.1.4
§ 4.1.5
§ 4.2.2
§ 4.3.1
§ 4.3.2
§ 4.3.4
§ 4.3.5
§ 4.5
§ 4.4
§ 4.6

Tydlighet
Under mandatperioden har det från medlemmar och förtroendevalda framförts
att det finns otydligheter i delar av stadgan. Följande områden har förtydligats.

Värderingar, ändamål och organisation
I förslaget till stadga har det under § 1 förtydligats vilka förbundets värderingar
är, vad förbundets ändamål är och hur förbundet är organiserat.

Förbundets uppgifter
Förtroendevalda har framfört att det finns en otydlighet i nuvarande stadga
avseende vilka uppgifter som respektive nivå inom förbundet skall arbeta med.
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Baserat på synpunkter som inkommit vid dialogmöten har förbundets uppgifter
på respektive nivå förtydligats under § 2.

Beslutsförhet
Förtroendevalda har framfört att det funnits en otydlighet där stadgan tolkats
på olika sätt avseende när en styrelse är beslutsför. I förslaget förtydligas
styrelsers beslutsförhet på respektive nivå under § 4.2.1, § 4.4.3, respektive §
4.5.3.

Förbundskonferens
Förtroendevalda har framför att det i nuvarande stadga finns otydligheter
avseende hur dokumentation skall ske ifall Förbundskonferensen ombeds lämna
råd och vägledning. Förbundsstyrelsen föreslår i § 4.1.4 förtydligande avseende
dokumentation av Förbundskonferensens lämnade råd och vägledningar.

Föreningsföreskrift
I nuvarande stadga framgår att föreningarna kan anta egna föreskrifter, det har
framförts att det funnits otydligheter kring föreskrifterna i stadgan.
Förbundsstyrelsen föreslår under § 4.3.3 i förslaget till stadga ett förtydligande
avseende föreningarnas egna föreskrifter.

Nytt i stadgan
Insamling
I förslaget till stadga ges Förbundet nationellt möjlighet att arbeta med
insamlingsverksamhet enligt § 2.2, i enlighet med det strategiarbete som ligger
till grund för förslaget till Verksamhets- och ekonomisk inriktning.

Styrdokument
I förslaget till stadga regleras styrdokument under § 4.1.1. Det har tidigare
saknats en tydlighet kring vad styrdokument är, hur de antas och vilka de berör.
Om förbundet nationellt börjar med insamling så ställs det tydliga krav från
tillsynsorganisationer på att det i stadgan skall framgå hur styrdokument
fastställs.

Förtroendevalda
I förslaget till stadga tydliggörs förtroendevaldas ansvar under § 4.1.2, tidigare
har bara ansvaret för de juridiska personerna (föreningarna och förbundet
nationellt) varit tydligt i stadgan.
Om förbundet nationellt börjar med insamling så ställer tillsynsorganisationer
krav på de som är förtroendevalda nationellt, därför föreslås att de
förtroendevalda på nationell nivå skall underteckna en skriftlig försäkran om att
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de är medvetna om vilka rättigheter och skyldigheter som förtroendeuppdraget
innebär, detta i enlighet med förslaget till Verksamhets- och ekonomisk
inriktning.

Större förändringar
Riksstämman
Riksstämman regleras under § 4.1.3 i förslaget till stadga.
Ombud
Vid dialogmöten har framtidens Riksstämmor diskuterats, där förtroendevalda
gett sina synpunkter avseende vilka som skall delta som ombud på
Riksstämmorna och hur många ombud som skall utses.
Enligt dagens stadga består Riksstämman av 181 ombud, dock har inte alla
dessa ombudsplatser tillsats vid de senaste riksstämmorna. Alla lokalföreningar
är idag garanterade minst ett ombud, men det har inte varit alla lokalföreningar
som skickat ombud till riksstämmorna.
Baserat på de synpunkter som inkommit föreslår Förbundsstyrelsen att det
totala antalet ombud justeras från nuvarande 181 ombud till motsvarande ett
ombud per förening. Varje Regionförening (nuvarande Länsförening) blir
garanterad ett ombud, resterande ombud fördelas mellan Regionföreningarna
baserat på medlemsantal. Inför riksstämmorna föreslås varje Regionförening
utse ombud till Riksstämman i samråd med de anslutna lokalföreningarna.
Kallelse etc.
Enligt nuvarande stadga skall kallelse och handlingar skickas per post.
Förbundsstyrelsen föreslår formuleringar som är teknikneutrala, så stadgan inte
behöver revideras om en viss teknik inte längre kan användas eller inte är
ekonomiskt försvarbar. Genom teknikneutrala formuleringar kan handlingar etc.
tillgängliggöras på ett vid var tid lämpligt sätt.
Beredningsutskott
Nuvarande stadga anger att ett beredningsutskott skall utses av Riksstämman,
men beredningsutskottets sammansättning har inte reglerats.
Förbundsstyrelsen föreslår att det i stadgan införs hur beredningsutskottet skall
vara sammansatt.

Underlag till Förbundet
I nuvarande stadga framgår att läns- och lokalföreningarna skall skicka in
underlag till Förbundet senast den 31 maj respektive 30 april. Varje år är det
föreningar som inte skickar in underlag, eller som skickar in för sent, trots

45

Förbundsstyrelsens förslag nr 5:
Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar

upprepade påminnelser. Detta innebär att Förbundet går miste om statsbidrag
på ca 20 000 kronor per förening där underlag saknas.
I nuvarande stadga saknas reglering avseende föreningar som inte skickar in
handlingar i enlighet med stadgan. Efter dialog med förtroendevalda föreslår
Förbundsstyrelsen reglering i förslaget till stadga under § 4.4.5 respektive §
4.5.5.

Begreppsändringar
Länsförening blir Regionförening
Förbundets tre organisatoriska nivåer är tänkta att spegla samhällets
beslutsinstanser; Förbundsstyrelsen jobbar mot Riksdag och Regering samt
nationella myndigheter, Länsföreningarna jobbar mot Regioner, och
lokalföreningar jobbar mot Kommuner.
Under den senaste mandatperioden har de tidigare Landstingen blivit Regioner.
Önskemål har kommit från förtroendevalda om att tydliggöra detta i stadgan
och frågan har diskuterats vid dialogmöten. Förbundsstyrelsens förslag är att i
stadgan kalla nuvarande Länsföreningar för Regionföreningar.

Regioner blir Samverkansområden
Förbundet är idag indelat i fem regioner; Södra, Västra, Östra, Mellansvenska,
och Norra.
För att undvika att regioner blandas ihop med Regionföreningar så föreslår
Förbundsstyrelsen att regioner fortsättningsvis skall benämnas
Samverkansområden.

Regionkonferens blir Samverkanskonferens
Varje region (Samverkansområde) arrangerar årligen en Regionkonferens där
föreningarna inom regionen deltar.
Förbundsstyrelsen föreslår att Regionkonferens fortsättningsvis skall benämnas
Samverkanskonferens, i enlighet med begreppsbytet från region till
Samverkansområde.

Förslag
Förbundsstyrelsens förslag till Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess
anslutna föreningar finns i bilaga 1 till förslaget.

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
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att

anta föreslagen Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna
föreningar,

att

stadgan börjar gälla den 1 juni 2021,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Stadga för Svenska Diabetesförbundet
och dess anslutna föreningar
§1

Värderingar, ändamål och organisation
§ 1.1 Förbundets värderingar
Förbundet är en medlemsstyrd organisation som bygger på
demokratiska värderingar samt respekt för alla människors lika
värde. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.
§ 1.2

Förbundets ändamål
Förbundet och dess anslutna föreningar ska som
funktionsrättsorganisation samla och organisera alla dem som vill
förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående
och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna
av sjukdomen.

§ 1.3

Förbundets namn och säte
Förbundets namn är Svenska Diabetesförbundet.
Förbundet är en egen juridisk person med organisationsnummer
802007-6512.
Förbundsstyrelsen fastställer förbundets säte, som skall vara
inom Stockholms län.

§ 1.4

Organisation
Förbundets verksamhet utövas lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
Förbundet har tre organisatoriska nivåer: Förbundet på nationell
nivå, Regionföreningar på regional nivå, och Lokalföreningar på
lokal nivå.
Bestämmelser om respektive organisatoriska nivå samt
beslutande organ framgår av § 4.

§2

Förbundets uppgifter
§ 2.1 Uppgifter på alla organisatoriska nivåer
Förbundets och dess anslutna föreningars uppgifter på respektive
organisatorisk nivå är:
att bedriva påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor för personer
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med diabetes och deras närstående.
att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.
att främja utbildning inom ramen för Förbundets ändamål och
verksamhet.
att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.
§ 2.2

Uppgifter på nationell nivå
För att uppnå Förbundets ändamål har Förbundet nationellt som
uppgift att anskaffa medel som ska användas till de uppgifter som
Förbundet har på olika organisatoriska nivåer. Förbundet
nationellt kan även i övrigt anslå medel i enlighet med
ändamålen.
Förbundet nationellt har utöver § 2.1 till uppgift:
att arbeta med värvning av medlemmar.
att vara ett kompetenscentrum för medlemmarna och anslutna
föreningar.
att ansvara för och utveckla Förbundets nationella
medlemserbjudande.
att ansvara för, samordna och bedriva Förbundets nationella
kunskapsspridnings- och påverkansarbete.
att ansvara för och utveckla Förbundets varumärke, grafiska
profil, samt nationella informations- och kommunikationskanaler.
att ansvara för och utveckla Förbundets nationella samarbeten.
att vara ett nationellt förbund för de anslutna föreningarna i syfte
att stödja, samordna och samverka.
att representera Förbundet internationellt.

§ 2.3

Uppgifter på regional nivå
Förbundet regionalt, genom anslutna Regionföreningar, har
utöver § 2.1 till uppgift:
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att delta i kunskapsspridnings- och påverkansarbete som
samordnas av Förbundet nationellt.
att inom sitt verksamhetsområde bedriva påverkansarbete
gentemot regionala och lokala beslutsfattare.
att vara en regional förening för anslutna lokalföreningar i syfte
att stödja, samordna och samverka.
att samverka med Förbundet nationellt samt andra
Regionföreningar inom Förbundet.
att delta i samråd inom Förbundet.
Ansluten Regionförening får i egna föreskrifter besluta om
ytterligare uppgifter som är i linje med av Riksstämman och
Förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.
§ 2.4

Uppgifter på lokal nivå
Förbundet lokalt, genom anslutna Lokalföreningar, har utöver §
2.1 till uppgift:
att erbjuda lokala medlemsaktiviteter.
att arbeta med värvning av medlemmar.
att delta i kunskapsspridnings- och påverkansarbete som
samordnas av Förbundet nationellt.
att genom regionalt samarbete bedriva påverkansarbete
gentemot lokala beslutsfattare.
att samverka med andra anslutna föreningar inom Regionen.
att delta i samråd inom Förbundet.
Ansluten lokalförening får i egna föreskrifter besluta om
ytterligare uppgifter som är i linje med av Riksstämman och
Förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.

§3

Medlemskap i Förbundet
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§ 3.1

Medlemskap
Den fysiske person som betalt fastställd medlemsavgift är
medlem i Förbundet. Medlemskapet gäller för Förbundet
nationellt, den anslutna lokalförening inom vars
verksamhetsområde medlemmen bor eller som medlemmen
särskilt angett, samt den regionförening som lokalföreningen
tillhör om sådan finns.
Medlemskapet gäller under en period om ett år från inträdet i
Förbundet. Medlemskapet förloras om medlemmen inte betalat
förnyad medlemsavgift inom två månader från sista
betalningsdag. Den som har ett förtroendeuppdrag inom
Förbundet, oavsett organisatorisk nivå, anses ha lämnat sitt
uppdrag om medlemskapet upphör.
Förbundsstyrelsen får besluta att medlemsavgiften kan delas upp
genom att medlemmen tecknar avtal om autogiro med ett visst
betalningsintervall. Förbundsstyrelsen får då besluta dels att
förbundets administrativa kostnader för hanteringen kan tas ut
som en extra avgift, dels om de övriga föreskrifter som behövs.
En medlem som under pågående medlemskap flyttar till en annan
lokalförenings verksamhetsområde kan meddela förbundskansliet
att han eller hon vill byta föreningstillhörighet. I ett sådant fall ska
någon ny avgift inte betalas förrän vid nästa förnyelse. Om
medlemmen betalar sin avgift genom autogiro gäller dock
ändringen från och med nästa betalningstillfälle.

§ 3.2

Medlemskategorier
Det finns tre medlemskategorier: Huvudmedlem, Supportmedlem
samt Barnmedlem.
I medlemskapet för Huvudmedlem ingår medlemsförmåner.
Medlem som innehar medlemskap som Supportmedlem eller
Barnmedlem har inte tillgång till medlemsförmåner. Barnmedlem
har dock möjlighet att söka medel ur förbundets medlemsfonder.

§ 3.3

Medlemsavgift
Medlemsavgiften bestäms av Riksstämman.
Förbundet betalar ut lokalföreningens andel av medlemsavgiften
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vid de tidpunkter som förbundsstyrelsen bestämmer, dock minst
en gång per kvartal.
En medlem vars medlemskap upphör i förtid har inte rätt till
återbetalning av inbetald medlemsavgift.
§ 3.4

Medlemsregister
Förbundet nationellt ansvarar för förbundets centrala
medlemsregister.
I medlemsregistret registreras de uppgifter rörande
medlemmarna, inklusive personnummer, som Förbundsstyrelsen
vid varje tillfälle finner nödvändigt, så som för att uppfylla krav
som ställs enligt lag, tillsynsorganisationer samt för ansökan om
statsbidrag, och för att kommunicera med medlemmar samt
administrera medlemsförmåner.

§ 3.5

Uteslutning av enskild medlem
Beslut om uteslutning av en enskild medlem ur Förbundet fattas
av Förbundsstyrelsen. Grund för uteslutning är handling som
uppenbart skadar Förbundets eller en ansluten förenings
verksamhet samt brott mot denna stadga, riksstämmobeslut,
styrdokument eller en ansluten förenings årsmötesbeslut.
Fråga om uteslutning kan väckas av Förbundsstyrelsen, en
ansluten förening eller en medlem. Den som ärendet gäller ska
ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas, om det inte är
uppenbart att grund för uteslutning saknas.

§4

Bestämmelser
§ 4.1 Bestämmelser om Förbundet och anslutna föreningar
Förbundet och anslutna föreningar ska följa denna stadga och
beslutade styrdokument.
§ 4.1.1

Styrdokument
Styrdokument, så som policys, riktlinjer, föreskrifter,
funktionsbeskrivningar, arbets- och
delegationsordningar och koder, kan beslutas av
respektive beslutsorgan.
Riksstämman och Förbundsstyrelsen har rätt att fatta
beslut om styrdokument som skall omfatta Förbundet
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och anslutna föreningar, förtroendevalda samt
medlemmar.
Om styrdokument som beslutats på olika
organisatoriska nivåer står i strid med varandra är det
styrdokumentet som beslutats av den överliggande
organisatoriska nivån som gäller.
I respektive styrdokument skall det framgå vilket
beslutsorgan som fastställt dokumentet samt vilka
delar av Förbundet som omfattas av dokumentet.
§ 4.1.2

Förtroendevalda
Medlemmar som valts till förtroendeuppdrag av
Riksstämman eller föreningens årsmöte representerar
som förtroendevald Förbundets värderingar.
Förtroendevalda, samt personer som av beslutsorgan
valts in i utskott, arbetsgrupper eller råd etc. ska följa
Förbundets stadga samt beslutade styrdokument.
§ 4.1.2.1

Förtroendevald på nationell nivå
En medlem som innehar eller har
nominerats till ett förtroendeuppdrag skall
lämna en skriftlig försäkran om att
medlemmen är medveten om de rättigheter
och skyldigheter som förtroendeuppdraget
omfattar enligt stadgan, styrdokument och
det regelverk som gäller förtroendevalda
inom Förbundet.
Olika förtroendeuppdrag innefattar olika
ansvar och skyldigheter enligt stadgan,
styrdokument och krav samt regler som
ställs enligt lag och tillsynsorganisationer
etc. Förbundsstyrelsen beslutar om innehåll
i den skriftliga försäkran för att
överensstämma med de krav som ställs på
förtroendeuppdragen.

§ 4.1.3

Riksstämman
Riksstämman är Förbundets högsta beslutande organ.

53

Förbundsstyrelsens förslag nr 5, Bilaga 1
Stadga för Svenska Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar

Vid Riksstämman väljs den styrelse – Förbundsstyrelsen
– som leder verksamheten fram till och med nästa
Riksstämma. Riksstämman väljer även valberedning och
revisorer för Förbundet nationellt.
§ 4.1.3.1

Sammansättning
Riksstämman består av valda ombud och
förbundsstyrelsen. Antalet valda ombud
skall vara lika stort som antalet anslutna
föreningar.
Till ombud kan endast den väljas som är
medlem i organisationen och som betalt
fastställd medlemsavgift för innevarande
medlemsperiod.

§ 4.1.3.2

Hur ombud utses
Förbundsstyrelsen fastställer antal ombud
respektive fördelning av ombud senast fyra
månader före Riksstämman.
Antal ombud och fördelning av ombud utgår
från antalet anslutna föreningar respektive
antalet medlemmar per den 31 december
året före Riksstämman. Om fastställelse
enligt första stycket skall ske innan den 31
december året innan Riksstämman så skall
förenings- och medlemsantalet per den 31
december året innan användas.
Respektive Regionförening är garanterad ett
ombud, resterande ombud fördelas
proportionerligt mellan Regionföreningarna
baserat på medlemsantal.
I samråd med anslutna lokalföreningar utser
respektive Regionförening ombud som vid
Riksstämman representerar
Regionföreningen och dess anslutna
lokalföreningar. Den som utses till ombud
skall inneha medlemskap som gäller för den
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Regionförening som ombudet
representerar. Senast sex veckor före
Riksstämman skall Regionföreningen sända
in en förteckning över de ombud som valts
till Förbundskansliet. Regionföreningarna
kan välja personliga ersättare för ombuden.
Ersättare anmäls först sedan ordinarie
ombud på grund av sjukdom eller annat
giltigt förfall inte kan närvara.
§ 4.1.3.3

Ordinarie Riksstämma
Ordinarie Riksstämma hålls vart tredje år
senast i oktober månad på tid och plats som
Förbundsstyrelsen beslutar.
Förbundsstyrelsen beslutar om formen för
Riksstämmans genomförande.
Kallelse till Riksstämman tillgängliggörs för
anslutna föreningar senast åtta månader
före Riksstämman.
Handlingar inför Riksstämman
tillgängliggörs för anmälda ombud senast en
månad före Riksstämman, och samtidigt för
kännedom till anslutna föreningar.

§ 4.1.3.4

Extra Riksstämma
Extra Riksstämma hålls om
Förbundsstyrelsen så beslutar eller om
revisorerna eller minst hälften av de
anslutna föreningarna skriftligen begär det.
Beslut om tid, plats och form för
Riksstämmans genomförande tas av
Förbundsstyrelsen inom två månader från
att förutsättningarna i första stycket är
uppfyllda.
Extra Riksstämma ska hållas snarast möjligt,
dock senast inom tolv månader från att
förutsättningarna i första stycket är
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uppfyllda.
Extra Riksstämma kan endast behandla de
frågor för vilka den är sammankallad.
Kallelse till Extra Riksstämma tillgängliggörs
för anslutna föreningar senast en månad
före den extra stämman.
Tidpunkt i relation till Riksstämman för
fastställande av antal ombud och
ombudsfördelning samt anmälan av ombud
enligt § 4.1.3.2 justeras av
Förbundsstyrelsen vid Extra Riksstämma så
att den extra riksstämman kan hållas
snarast möjligt.
§ 4.1.3.5

Yttrande-, förslags- och rösträtt
Endast den som är medlem i organisationen
och har betalt fastställd medlemsavgift för
innevarande medlemsperiod vid tiden för
Riksstämman har rösträtt. Rösträtt kan inte
utövas genom fullmakt.
Förbundsstyrelsen har yttrande-, förslagsoch rösträtt, dock inte rösträtt i frågor som
rör den gångna mandattidens förvaltning
och val av revisorer.
Förbundets revisorer och valberedning har
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Den som Förbundsstyrelsen utsett som
föredragande i visst ärende, och som inte är
förbundsstyrelseledamot eller ombud, har i
detta ärende yttrande- och förslagsrätt,
men inte rösträtt.

§ 4.1.3.6

Motioner
Förslag (motioner) kan lämnas av anslutna
föreningar. Enskilda medlemmar kan till sin
lokalförening lämna förslag till motion.
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Motion till Riksstämman ska ha kommit in
till Förbundskansliet senast sex månader
före Riksstämman. Förbundsstyrelsen
lämnar yttrande över motionerna.
Motioner ska på lämpligt sätt hållas
tillgängliga för föreningarna och
medlemmarna sedan de kommit in till
Förbundskansliet.
§ 4.1.3.7

Nomineringar – valberedningens arbete
Valbar till uppdrag som förtroendevald är
den som är medlem i organisationen, har
betalt fastställd medlemsavgift för
innevarande medlemsperiod och som har
blivit nominerad till uppdraget i rätt tid.
Nominering kan lämnas av anslutna
föreningar och av enskilda medlemmar.
Nominering av kandidater ska ha kommit in
till Förbundskansliet senast fyra månader
före Riksstämman.
Förbundsstyrelseledamot och
förtroendevald revisor ska senast sex
månader före Riksstämman lämna besked
till Valberedningen om han eller hon står till
förfogande för omval eller inte. Beskedet
ges skriftligen in till Förbundskansliet.
Nomineringar och förtroendevaldas besked
ska på lämpligt sätt hållas tillgängliga för
föreningarna och medlemmarna sedan de
kommit in till Förbundskansliet.
Valberedningen får utöver nominerade
kandidater själv föreslå kandidater, även
efter utgången av nomineringstiden. Senast
sex veckor före Riksstämman ska
valberedningen skriftligen lämna sitt förslag
till val. Valberedningens förslag och
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förteckning över samtliga nominerade
personer ska redovisas i arbetsordningen
inför stämman.
§ 4.1.3.8

Omröstning
Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal sker
skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör
lotten. Val sker med sluten omröstning om
någon begär det. För att godkännas måste
valsedel uppta samma antal namn som de
uppdrag som ska tillsättas.

§ 4.1.3.9

Ärenden
Följande ärenden ska alltid behandlas av
Riksstämman:
• Fråga om stämmans behöriga utlysande
• Fastställande av röstlängden
• Fastställande av arbetsordning för
stämman
• Fastställande av föredragningslistan
• Val av en eller flera ordförande till
presidiet för stämman, vilka inte måste
vara medlemmar i organisationen
• Val av protokollförare,
justeringspersoner och rösträknare för
stämman
• Val av beredningsutskott
• Godkännande av årsredovisningarna och
verksamhetsberättelserna för de tre
föregående åren
• Föredragning av revisionsberättelserna
för de tre föregående åren
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för
de tre föregående åren
• Behandling av inkomna motioner och
förbundsstyrelsens förslag
• Beslut om arvode till
förbundsordföranden,
styrelseledamöterna, ledamöterna i
presidiet, valberedningen och
revisorerna
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• Beslut om medlemsavgift för de tre
nästkommande åren för de
medlemskategorier som anges i § 3.2
samt om lokalföreningens andel av
medlemsavgiften
• Beslut om idéprogram
• Beslut om funktionsbeskrivning för
uppdrag som förtroendevald
• Val av förbundsordförande
• Val av tio styrelseledamöter
• Val av en extern, auktoriserad revisor
• Val av två förtroendevalda revisorer och
en ersättare
• Val av fem ledamöter till valberedningen
§ 4.1.3.10 Beredningsutskott
Beredningsutskottet ska bestå av fem
riksstämmoombud, om möjligt en från varje
samverkansområde, och en representant
från förbundsstyrelsen. Vid
beredningsutskottets överläggningar deltar
sakkunniga från förbundskansliet.
§ 4.1.4

Förbundskonferens
Förbundskonferensen, som inte är ett beslutande
organ, syftar till ett ömsesidigt erfarenhets- och
kunskapsutbyte samt diskussioner mellan alla nivåer i
organisationen. Konferensen hålls på inbjudan av
Förbundsstyrelsen och omfattar, förutom
Förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundets
valberedning och förtroendevalda revisorer, en
representant – ordförande eller annan inom styrelsen –
från varje ansluten förening.
Förbundsstyrelsen kan begära att Förbundskonferensen
i en viss fråga lämnar råd och vägledning för ett beslut. I
sådana fall ska råd och vägledning skriftligen noteras
och Förbundskonferensen skall utse två närvarande
personer att inom tre veckor bestyrka att den skriftliga
noteringen överensstämmer med
Förbundskonferensens lämnade råd och vägledning.
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§ 4.1.5

Samverkanskonferens
Samverkanskonferensen, som inte är ett beslutande
organ, består av de anslutna föreningar som finns inom
ett av Riksstämman beslutade samverkansområden.
Samverkanskonferensen syftar till ett ömsesidigt
erfarenhets- och kunskapsutbyte samt diskussioner
mellan dels föreningarna i området, dels föreningarna
och Förbundet nationellt.
Konferensen planeras av arrangerande förening
tillsammans med förbundsstyrelsen minst två månader
innan konferensen skall äga rum.

§ 4.2

Bestämmelser om Förbundet nationellt
Förbundet nationellt arbetar på den nationella och internationella
nivån.
§ 4.2.1

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen ska hålla minst fyra protokollförda
sammanträden per år. Protokoll från styrelsens
sammanträden ska snarast på lämpligt sätt hållas
tillgängliga för föreningarna och medlemmarna.
Styrelsen sammanträder på kallelse av
Förbundsordföranden eller på begäran av mer än
hälften av Förbundsstyrelsens ledamöter.
Förbundsordföranden är mötesordförande. Av
Förbundsstyrelsens Arbets- och delegationsordning
skall det framgå hur kallelse till styrelsesammanträden
skall ske, samt hur ledamot utses till mötesordförande
om Förbundsordförande har förhinder att närvara.
För beslutsförhet av Förbundsstyrelsen krävs att minst
hälften av ledamöterna plus mötesordförande är
närvarande. Vid lika röstetal är mötesordförandens röst
utslagsgivande utom vid val då det vid lika röstetal sker
skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör lotten.
Mellan Riksstämmorna är Förbundsstyrelsen högsta
beslutande organ.
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§ 4.2.2

Räkenskaper och revision
Förbundets räkenskapsår är kalenderår.
Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen ska
senast den 1 april lämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna ska uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter.
Nämnda handlingar ska tillsammans med
revisionsberättelsen på lämpligt sätt hållas tillgängliga
för föreningarna och medlemmarna senast den 30 juni.
Om handlingarna inför ordinarie Riksstämma enligt §
4.1.1.3 ska tillgängliggöras för de anmälda ombuden vid
en tidigare tidpunkt, ska dock handlingarna hållas
tillgängliga vid denna tidpunkt.

§ 4.3

Gemensamma bestämmelser om anslutna föreningar
§ 4.3.1 Anslutning till Förbundet
För att en förening ska kunna bli ansluten till Förbundet
krävs att föreningen antingen på ett årsmöte eller på
det konstituerande föreningsmötet beslutar att anta
denna stadga som sin egen. Föreningen ansöker om
anslutning genom att skicka in ett protokoll från mötet
till Förbundskansliet. Förbundsstyrelsen beslutar
därefter snarast om anslutningen.
En lokalförening som blivit ansluten ska omedelbart
lämna över uppgifter rörande sina medlemmar till
Förbundskansliet. Medlemmarna ska betala fastställd
medlemsavgift inom en månad och anses inträdda i
Förbundet det datum då betalningen tagits emot. I
övrigt gäller vad som sägs i § 3.1 andra stycket om
förfarandet vid förnyad betalning i tillämpliga delar. Om
medlemmen redan helt eller delvis betalt avgift till
lokalföreningen för samma tid, kan lokalföreningen och
Förbundsstyrelsen komma överens om annan ordning
för betalning av det första årets medlemsavgift.
Den som vid anslutningstillfället redan är medlem i en
annan ansluten lokalförening kan till Förbundskansliet
anmäla att medlemskapet ska flyttas över till den nya
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föreningen. I den situationen gäller inträdesdagen i den
förra föreningen och någon ny avgift ska inte betalas
förrän vid nästa förnyelse.
§ 4.3.2

Föreningens namn, verksamhetsområde och säte
m.m.
En ansluten förening har på sitt årsmöte eller
konstituerande föreningsmöte antagit sitt namn och
verksamhetsområde (geografiska område).
Föreningen får på sitt årsmöte, utöver vad som följer av
denna stadga, anta de ytterligare föreskrifter som
behövs för verksamheten. Av föreningens föreskrifter
ska framgå hur föreningens säte fastställs.
Vem som är medlem i en ansluten förening framgår av
§ 3.

§ 4.3.3

Föreningsföreskrift
Ansluten förening ska ha föreningsföreskrift som antas
och ändras av föreningens årsmöte.
Föreningsföreskriften är ett komplement till denna
stadga.
§ 4.3.3.1

Innehåll i föreningsföreskrift
Av föreningsföreskriften ska bland annat
följande framgå:
• Hur föreningens säte fastställs.
• När och hur kallelse till årsmötet ska ske.
• Antal styrelseledamöter.
• Vilka uppdrag som väljs särskilt av
årsmötet.
• Mandattid för olika uppdrag.
• När motion inför årsmöte skall vara
styrelsen tillhanda.
• Eventuella uppgifter, utöver de som
anges i denna stadga, som föreningen ska
ha och som är i linje med av
Riksstämman och Förbundsstyrelsen
beslutad verksamhetsinriktning.
• Regionförening ska ange hur ombud till
årsmötet väljs.
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§ 4.3.4

Nedläggning av en ansluten förening eller förenings
utträde ur förbundet
Om frågan om nedläggning av en lokalförening
uppkommer, ska först möjligheten till samgående med
annan lokalförening undersökas. Förbundskansliet och
berörd Regionförening ska informeras omgående och,
om behov finns, vara behjälplig.
Beslut om nedläggning av en ansluten förening ska
fattas vid två årsmöten, varav minst ett ordinarie, som
sammankallats för att behandla frågan.
Förbundskansliet och – om det gäller en lokalförening –
berörd Regionförening ska informeras om tid och plats
för mötena minst två veckor i förväg. Representant för
Förbundet nationellt och Regionföreningen har rätt att
närvara vid mötena med yttrande- och förslagsrätt.
Om en ansluten lokalförening läggs ned utan
samgående med annan lokalförening ska föreningens
tillgångar överföras till Förbundet nationellt och
användas efter beslut av Förbundsstyrelsen till ändamål
som gagnar utvecklingen av föreningarnas arbete eller
aktiviteter. Tillgångar med särskilt
förvaltningsförordnande ska även fortsättningsvis
förvaltas i enlighet med givarens eller testators vilja.
Saknas praktiska förutsättningar till sådan förvaltning,
ansvarar Förbundsstyrelsen för att nödvändiga beslut
och tillstånd söks.
Om en ansluten Regionförening läggs ned ska
föreningens tillgångar fördelas bland Regionföreningens
anslutna lokalföreningar. Om inga lokalföreningar finns
anslutna till Regionföreningen ska föreningens
tillgångar överföras till Förbundet nationellt och
användas efter beslut av Förbundsstyrelsen till ändamål
som gagnar utvecklingen av föreningarnas arbete eller
aktiviteter. Tillgångar med särskilt
förvaltningsförordnande ska även fortsättningsvis
förvaltas i enlighet med givarens eller testators vilja.
Saknas praktiska förutsättningar till sådan förvaltning,
ansvarar förbundsstyrelsen för att nödvändiga beslut
och tillstånd söks.
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Vill en ansluten förening träda ur Förbundet krävs 2/3
majoritet av de avgivna rösterna vid två årsmöten,
varav minst ett ordinarie, som sammankallats för att
behandla frågan. Förbundskansliet och – om det gäller
en lokalförening – berörd Regionförening ska
informeras om tid och plats för mötena minst en
månad i förväg. Representant för Förbundet nationellt
och Regionföreningen har rätt att närvara vid mötena
med yttrande- och förslagsrätt. I direkt anslutning till
att beslut om utträde ur Förbundet har fattats, förlorar
föreningen rätten att använda Förbundets immateriella
tillgångar.
När beslut om nedläggning eller utträde ur Förbundet
av en lokalförening har fattats överförs medlemmarna
till den närmast belägna lokalförening som är ansluten
till Förbundet, eller till den förening som medlemmen
meddelar att han eller hon vill tillhöra. Som inträdesdag
gäller medlemmens inträdesdag i den gamla föreningen
och någon ny avgift ska inte betalas förrän vid nästa
förnyelse. En medlem som efter ett utträdesbeslut
meddelar förbundskansliet att han eller hon inte vill
kvarstå som medlem i organisationen ska omedelbart
avregistreras.
§ 4.3.5

§ 4.4

Förbundsstyrelsens rätt att begära revision m.m. i
ansluten förening
Förbundsstyrelsen har rätt att vid behov företa revision
hos anslutna föreningar. Förbundsstyrelsen har också
rätt att i särskilda fall tillfälligt överta rätten att teckna
en förenings firma. I anslutning till sådant beslut ska
Förbundsstyrelsen snarast kalla till ett extra årsmöte i
föreningen.

Bestämmelser om anslutna Regionföreningar
§ 4.4.1 Regionföreningens organisation
En ansluten Regionförening fungerar som ett
samarbetsorgan för de anslutna lokalföreningarna inom
en eller flera regioner. Föreningen arbetar på
regionnivån inom sitt verksamhetsområde.
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Det högsta beslutande organet i en ansluten
Regionförening är årsmötet. Vid årsmötet utses den
styrelse som leder verksamheten fram till och med
nästa årsmöte samt även valberedning och revisorer för
föreningen.
Regionföreningen får ta ut medlemsavgift från
lokalföreningarna enligt de grunder som
Regionföreningen bestämmer.
§ 4.4.2

Årsmötet
Årsmötet består av lokalföreningarnas valda ombud
och styrelsen. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte
rösträtt i frågor som rör den gångna mandattidens
förvaltning eller val av revisorer. Föreningens revisorer
har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Av Regionföreningens egna föreskrifter ska framgå hur
ombud till årsmötet väljs. Endast den som är medlem i
föreningen och har betalt fastställd medlemsavgift för
innevarande medlemsperiod kan väljas till ombud.
Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad. Extra
årsmöte, som ska hållas inom tre månader från det att
förutsättningarna är uppfyllda, hålls om minst hälften
av lokalföreningarna skriftligen begär det eller om
styrelsen beslutar det. När och hur kallelse till årsmöte
ska ske ska framgå av föreningens egna föreskrifter.
§ 4.4.2.1

Ärenden
Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande
ärenden behandlas:
• Fråga om årsmötets behöriga utlysande,
• Fastställande av röstlängden,
• Fastställande av föredragningslistan,
• Val av ordförande och sekreterare för
årsmötet,
• Val av justeringspersoner och
rösträknare för årsmötet,
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• Föredragning av verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse för det gångna
räkenskapsåret,
• Föredragning av revisionsberättelse
avseende det gångna räkenskapsåret,
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
avseende det gångna räkenskapsåret,
• Beslut om godkännande av
verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse för det gångna
räkenskapsåret,
• Beslut om medlemsavgift för kommande
år,
• Beslut om eventuella arvoden,
• Beslut om budget och verksamhetsplan,
• Val av styrelseledamöter; av föreningens
egna föreskrifter ska framgå antal
styrelseledamöter och mandattid samt
vilka uppdrag som väljs särskilt av
årsmötet,
• Val av minst en revisor och en
revisorsersättare,
• Val av valberedning,
• Behandling av inkomna motioner och
förslag.
§ 4.4.2.2

Omröstning
Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal sker
skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör
lotten. Val sker med sluten omröstning om
någon begär det. Valbar till uppdrag som
förtroendevald är den som är medlem i
föreningen och som betalt fastställd
medlemsavgift för innevarande
medlemsperiod.

§ 4.4.2.3

Motion
Förslag (motion) från lokalförening ska
lämnas till styrelsen senast inom den tid
som anges i föreningens egna föreskrifter.
Enskilda medlemmar kan till sin
lokalförening lämna förslag till motion.
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Styrelsens yttrande över motionen lämnas
senast vid årsmötet.
§ 4.4.2.4

§ 4.4.3

Extra årsmöte
Vid extra årsmöte får endast behandlas de
frågor för vilka mötet är sammankallat.

Styrelsen
Föreningen bör sträva efter att samtliga lokalföreningar
inom verksamhetsområdet ska vara representerade
med minst en ledamot.
En regionförenings styrelse ska bestå av minst tre
medlemmar. Uppdragen som ordförande, kassör och
sekreterare får inte innehas samtidigt av samma
person.
Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens
ordförande eller om mer än hälften av ledamöterna
begär det. Föreningens ordförande är mötesordförande
om inte någon av styrelsens ledamöter utsetts till
mötesordförande.
För beslutsförhet av styrelsen krävs att minst hälften av
ledamöterna plus mötesordförande är närvarande. Vid
lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid
val då det vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal
kvarstår avgör lotten.
§ 4.4.3.1

§ 4.4.4

Styrelsens uppgifter
Styrelsen ska:
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• bereda ärenden som ska föreläggas
årsmötet,
• upprätta förslag till verksamhetsplan och
budget för föreningen,
• i övrigt bedriva en verksamhet och fatta
beslut som anges i denna stadga om
ändamål och uppgifter.

Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med
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tillhörande handlingar och styrelsens
verksamhetsberättelse ska senast den 1 mars lämnas
till revisorerna för granskning.
Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet
och räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse till
årsmötet.
§ 4.4.5

Underlag till Förbundet
Regionföreningen ansvarar för att de handlingar som
Förbundsstyrelsen vid var tid efterfrågar inkommer till
Förbundskansliet.
Undertecknade handlingar som ligger till grund för
ansökan om statsbidrag, skall vara Förbundskansliet
tillhanda senast den 31 maj.
Förbundsstyrelsen äger rätt att ta ut avgift från
Regionföreningen om efterfrågade handlingar ej varit
Förbundskansliet tillhanda vid beslutad tidpunkt.
Förbundsstyrelsen beslutar vid var tid om nivå på
avgiften.
Förbundsstyrelsen äger rätt att begära ekonomisk
kompensation från Regionföreningen om Förbundet
gått miste om bidrag, exempelvis statsbidrag, på grund
av att Regionföreningen ej tillhandahållit efterfrågade
handlingar till Förbundskansliet i tid.

§ 4.5

Bestämmelser om anslutna Lokalföreningar
§ 4.5.1 Lokalföreningens organisation
En ansluten lokalförening arbetar på den lokala nivån
inom sitt verksamhetsområde. Finns ingen
Regionförening kan lokalföreningen även arbeta på den
regionala nivån.
Det högsta beslutande organet i en ansluten
lokalförening är årsmötet. Vid årsmötet utses den
styrelse som leder verksamheten fram till och med
nästa årsmöte samt även valberedning och revisorer för
föreningen.
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§ 4.5.2

Årsmötet
Vid årsmötet har varje medlem, som betalt fastställd
medlemsavgift för innevarande medlemsperiod, en
röst, som inte får avläggas genom fullmakt. Den som
inte fyllt 15 år kan företrädas av sin vårdnadshavare.
Ordinarie årsmöte hålls senast under mars månad.
Extra årsmöte hålls om minst hälften av medlemmarna
skriftligen begär det eller om styrelsen beslutar det. När
och hur kallelse ska ske ska framgå av föreningens egna
föreskrifter.
§ 4.5.2.1

Ärenden
Vid ordinarie årsmöte ska alltid följande
ärenden behandlas:
• Fråga om mötets behöriga utlysande,
• Fastställande av röstlängden,
• Fastställande av föredragningslistan,
• Föredragning av verksamhetsberättelse
och ekonomisk berättelse för det gångna
räkenskapsåret,
• Föredragning av revisionsberättelse
avseende det gångna räkenskapsåret,
• Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
avseende det gångna räkenskapsåret,
• Beslut om godkännande av
verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse för det gångna
räkenskapsåret,
• Beslut om eventuella arvoden,
• Beslut om budget och verksamhetsplan,
• Val av styrelseledamöter; av föreningens
egna föreskrifter ska framgå antal
styrelseledamöter och mandattid samt
vilka uppdrag som väljs särskilt av
årsmötet,
• Val av minst en revisor och en
revisorsersättare,
• Val av valberedning,
• Behandling av inkomna motioner och
förslag.
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§ 4.5.3

§ 4.5.2.2

Omröstning
Omröstning sker öppet. Vid lika röstetal sker
skiljeval, om lika röstetal kvarstår avgör
lotten. Val sker med sluten omröstning om
någon begär det. Valbar till uppdrag som
förtroendevald är den som är medlem i
föreningen och som betalt fastställd
medlemsavgift för innevarande
medlemsperiod.

§ 4.5.2.3

Motion
Förslag (motion) från enskild medlem ska
lämnas till styrelsen senast inom den tid
som anges i föreningens egna föreskrifter.
Styrelsens yttrande över motionen lämnas
senast vid årsmötet.

§ 4.5.2.4

Extra årsmöte
Vid extra årsmöte får endast behandlas de
frågor för vilka mötet är sammankallat.

Styrelsen
En lokalförenings styrelse ska bestå av minst tre
medlemmar. Uppdragen som ordförande, kassör och
sekreterare får inte innehas samtidigt av samma
person.
Styrelsen sammanträder på kallelse av föreningens
ordförande eller om mer än hälften av ledamöterna
begär det. Föreningens ordförande är mötesordförande
om inte någon av styrelsens ledamöter utsetts till
mötesordförande.
För beslutsförhet krävs att minst hälften av
ledamöterna plus mötesordförande är närvarande. Vid
lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid
val då det vid lika röstetal sker skiljeval, om lika röstetal
kvarstår avgör lotten.
§ 4.5.3.1

Styrelsen uppgifter
Styrelsen ska:
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
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• bereda ärenden inför årsmötet,
• upprätta förslag till verksamhetsplan och
budget för föreningen,
• i övrigt bedriva en verksamhet och fatta
beslut i frågor som anges i denna stadga
om ändamål och uppgifter, med särskild
uppmärksamhet på medlemsnära
verksamhet och medlemsrekrytering.
§ 4.5.4

Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Bokslutet med
tillhörande handlingar och styrelsens
verksamhetsberättelse ska senast tre veckor före
årsmötet överlämnas till revisorerna för granskning.
Revisorerna ska löpande granska styrelsens verksamhet
och räkenskaper samt lämna en revisionsberättelse till
årsmötet.

§ 4.5.5

Underlag till Förbundet
Lokalföreningen ansvarar för att de handlingar som
Förbundsstyrelsen vid var tid efterfrågar inkommer till
Förbundskansliet.
Undertecknade handlingar som ligger till grund för
ansökan om statsbidrag skall vara Förbundskansliet
tillhanda senast den 30 april.
Förbundsstyrelsen äger rätt att ta ut avgift från
lokalföreningen om efterfrågade handlingar ej varit
Förbundskansliet tillhanda vid beslutad tidpunkt.
Förbundsstyrelsen beslutar vid var tid om nivå på
avgiften.
Förbundsstyrelsen äger rätt att begära ekonomisk
kompensation från lokalföreningen om Förbundet gått
miste om bidrag, exempelvis statsbidrag, på grund av
att lokalföreningen ej tillhandahållit efterfrågade
handlingar till Förbundskansliet i tid.

§ 4.6

Avslutande bestämmelser och övergångsbestämmelser
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§ 4.6.1

Tvist
Tvist angående tolkningen av denna stadga eller av
riksstämmobeslut hänskjuts till Förbundsstyrelsen som
har tolkningsföreträde fram till nästkommande
Riksstämma.

§ 4.6.2

Stadgeändring
För ändring av denna stadga krävs beslut av
Riksstämman med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§ 4.6.3

Upplösning av Förbundet
För upplösning av Förbundet krävs 2/3 majoritet vid två
på varandra följande Riksstämmor, varav minst en
ordinarie, som hålls med minst tolv månaders
mellanrum.
Vid en upplösning av Förbundet ska Förbundets
tillgångar tillfalla ändamål som syftar till att förbättra
livsvillkoren för personer med diabetes samt
närstående och att bevaka deras intressen i syfte att
minimera konsekvenserna av sjukdomen. Riksstämman
beslutar om hur detta ska ske.

§ 4.6.4

Regler om ikraftträdande
Denna staga börjar gälla den 1 juni 2021.
§ 4.6.4.1

Riksstämman 2018
Medlem som per den 31 oktober 2018
innehade dåvarande medlemskategorin
”familjemedlem” och som tecknat någon av
förbundets medlemsförsäkringar före den 1
november 2018 har fortsatt tillgång till
denna medlemsförmån t.o.m. den 31
december 2021, om övriga försäkringsvillkor
är uppfyllda. För att ha fortsatt tillgång till
denna medlemsförmån fr.o.m. den 1 januari
2022 behöver medlemmen byta till
Huvudmedlemskap.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 6:
Verksamhets- och ekonomisk inriktning
för Diabetesförbundet 2021-2024
Bakgrund
Diabetesförbundet har den senaste mandatperioden tagit krafttag kring den
ekonomiska situationen i det centrala förbundet. Det ekonomiska resultatet har
vänts från ett minusresultat på ca 11 miljoner år 2018, till en budget i balans
med ett positivt överskott 2020.
Samtidigt är det viktigt att inse att arbetet med en hållbar utveckling för såväl
ekonomin som verksamheten i Diabetesförbundet måste fortgå. Kostnaderna
måste fortsatt hållas på en kontrollerad nivå och intäkterna måste öka.
Genom hårda ekonomiska åtstramningar i kombination med minskade
kostnader för resor, kost och logi på grund av pandemin, har kostnaderna för
det centrala förbundet över en tvåårsperiod minskat med nästan 40%. Parallellt
har ett genomgripande strategiskt arbete (Utvecklingsuppdrag 2019-2021)
genomförts på kansliet på beställning av både förbundsstyrelsen och
Diabetesfondens styrelse, med stöd av affärsutvecklings- och revisionsföretaget
PWC. Strategiarbetet har kommunicerats till Diabetesförbundets lokalföreningar
genom en sammanfattande film samt genom en serie webbinarier under hösten
2020. I webbinarierna fanns möjlighet att ställa frågor till kansliets utredare och
representanter från båda styrelserna.
Slutsatser ur strategiarbetet 2019-2021 - för en hållbar verksamhet och
ekonomi:
1. Diabetesförbundet behöver öka och diversifiera intäkterna.
2. Insamling till Diabetesförbundet behöves för att optimera och samla
intäktsflödet och kunna dela ut till både verksamhet för personer som
lever med diabetes och till forskning genom vår stiftelsefond Diabetesfonden.
3. En plan behöver arbetas fram för återuppbyggnad av en långsiktigt
hållbar verksamhet med stöd av ändamålsmedel från Diabetesfonden.
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Konsekvenser av den ansträngda ekonomin – från stålbad till
framtidstro
Det ekonomiska stålbadet från det tuffa underskottsåret 2018 har haft ett högt
pris. Nödvändig bemanning på förbundskansliet som avyttrades under 2019 har
medfört en ökad belastning på kvarvarande medarbetare. Besparingar har
gjorts inom alla områden, vilket lett till begränsningar i Diabetesförbundets
förmåga att på det nationella planet hantera de förväntningar som ställs på
Diabetesförbundet både internt och externt.
Förbundsstyrelsen har tvingats ställa om till operativt arbete då det operativa
tjänstemannauppgifterna för påverkansarbetet istället lagts på
förbundsstyrelsen, som i sin tur fördelat arbetsuppgifterna mellan ordförande
och vice ordförande. Detta gäller framförallt resurser för påverkansarbete på
nationell nivå.
I ljuset av pandemin har även de ekonomiska förutsättningarna ökat på behovet
av att arbeta i stort sett uteslutande digitalt under 2020 och början av 2021,
något som dramatiskt påverkat Diabetesförbundets ekonomi i en positiv
riktning.
Genom ett särskilt projekt ”Projekt ökad Diabeteskunskap 2.0” har
Diabetesfondens styrelse – som ett resultat av utvecklingsuppdraget 2019-2021
och i enlighet med ändamålet att sprida kunskap om diabetes, beslutat att
stötta Diabetesförbundets förmåga att återupprätta kunskapsspridnings- och
påverkansarbetet under åren 2021-2023.
Från år 2024 är det avgörande att Diabetesförbundet har upprättat nya
intäktskällor och ökat sina totala intäkter för att Diabetesförbundet inte
återigen ska hamna i ett ekonomiskt utsatt läge. För detta krävs investering i
uppbyggnaden av förbundets insamlingsverksamhet och satsning på
samarbeten kring utförande av verksamhet.

Nuläge
De senaste årens stålbad har satt fingret på behovet av en långsiktig plan för en
hållbar verksamhet och ekonomi i Diabetesförbundet. Här är några av behoven
som framkommit i analysen:

Förflyttning från att vara ”representant för diabetes” till att vara
”representant för Diabetesförbundet”
Många olika diabetesaktörer ställer krav på Diabetesförbundet som viktig och
tydlig aktör – och på de förtroendevalda som representanter
Diabetesförbundet.
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Diabetes är inte längre ”bara en sjukdom”, utan också en marknad med många
olika aktörer. Aktörer som kan vara enskilda diabetesengagerade personer med
många följare i sociala medier, företag som tjänar pengar på diabetesrelaterade
produkter, medicin-och hjälpmedelsindustri.
Som Diabetesförbund kompletterar och konkurrerar vi med alla aktörer, både i
medialt utrymme och för att få intäkter genom medlemskap och gåvor till att
arbeta med det som Diabetesförbundets medlemmar anser är viktigt. Idag är
det inte självklart att bli medlem i ett förbund eller en förening, det gäller
Diabetesförbundet och många andra liknande organisationer.
Det som gör Diabetesförbundet unikt är vår stora bredd i diabetesfrågorna och
vår närvaro i stort sett i hela Sverige, på alla nivåer – nationell, regional och
lokal nivå. Det ska vi värna! Det är därför särskilt viktigt att förtroendevalda i
Diabetesförbundet respekterar och verkar på Diabetesförbundets uppdrag och
utifrån förbundets stadgemässiga värdegrund.
I begreppet ”förtroende” och ”vald”, ligger just att vara medveten om att man
som förtroendevald har alla våra medlemmars förtroende och är vald att
representera de värden och förväntningar som medlemmarna har. Ju starkare
detta upplevs av omvärlden, desto starkare upplevs Diabetesförbundet som
aktör.
För att tydliggöra förväntningarna på dem som uppbär en förtroendevald
position i Diabetesförbundet föreslås att införa en Representantförsäkran.
Försäkran undertecknas av förtroendevalda i förbundsstyrelsen med tillhörande
råd och gäller för den period som personen uppbär rollen.

Balans mellan ideellt och professionellt
En långsiktigt hållbar verksamhet byggs utifrån en balans mellan det ideella och
det professionella. För att skapa en stabilitet i Diabetesförbundet behöver en
hållbar professionell tjänstemannastruktur finnas på Diabetesförbundets kansli
som operativt leder och genomför riksstämmans och förbundsstyrelsens
beslutade verksamhet under mandatperioden. På så sätt upprätthålls viktig
struktur och kompetens som gör att det ideella engagemanget tas tillvara och
kan användas på rätt sätt.
Omvänt skapar resursbrist i tjänstemannaorganisationen en försvagad ideell
organisation, med påtagligt högre omsättning av resurser, mer sårbarhet och en
högre administration av arvoden för operativt arbete som utförs av
förtroendevalda.
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Behov
Diabetesförbundet behöver bygga upp en effektiv
insamlingsorganisation
Insamling från allmänhet och organisationer behöver bedrivas för att öka
intäkterna och finansiera såväl Diabetesförbundet som Diabetesfondens
ändamålsverksamheter. Diabetesförbundet behöver långsiktigt överta rollen
som insamlingsverksamhet från Diabetesfonden, upprätta 90-konto samt bli
medlem i Giva Sverige.
Diabetesförbundet behöver, som en del i att öka insamlingsintäkterna, i högre
grad än som varit utan insamlingsverksamhet etablera samarbeten med större
organisationer, i tillägg till insamling från allmänheten.

Hela livets Diabetesförbund – från barn till äldre
Diabetesförbundet har en unik ställning som det största och bredaste
medlemsorganisationen på diabetesområdet i Sverige. Våra medlemmar är
generellt sett både nöjda och trogna, och många har varit medlemmar en stor
del av sitt liv. Därför behöver vi underlätta inträde i medlemskap så tidigt i
debuten som möjligt, både genom ett attraktivt medlemserbjudande oavsett
vilken fas i livet och vilken typ av diabetes man har. I syfte att stimulera
återväxten av våra yngre medlemmar har en satsning på framtagande av en
barnförsäkring gjorts under den senaste mandatperioden. För att ytterligare
underlätta inträdet för de yngsta medlemmarna upp till 17 föreslås en sänkning
av medlemsavgiften för barnmedlemmar från 100 kr till 50 kr per år. Med denna
fördelning justeras även fördelningen mellan den centrala och den lokala delen
av medlemsintäkten från 80 kr centralt respektive 20 kronor lokalt till 30 kr
centralt och 20 kr lokalt. Förhoppningen är att medlemsintäkten på totalt
19 600 kr baserat på dagens 392 barnmedlemmar kan justeras genom att vi
med satsningen kan rekrytera fler barnmedlemmar.
Fördelningen kommande mandatperiod enligt Förbundsstyrelsens förslag nr 3:
30 kr centralt och 20 kr lokalt.

Ökad digitalisering och ett kostnadseffektivt förhållningssätt till
fysiska möten och sammankomster
Pandemin har tydliggjort att det i väsentligt högre grad än vad vi tidigare erfarit
går att bedriva både interna möten och externa sammankomster digitalt. Även
om det sociala inslaget av att mötas fysiskt är viktigt för “vi-känslan” är det av
central betydelse att Diabetesförbundet tar vara på möjligheten att digitalt
mötas både mer frekvent och kostnadsmässigt hållbart.
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Att genomföra riksstämmor fysiskt med den kostnad och i den omfattning det
tidigare medfört för Diabetesförbundet kommer inte att låta sig göras av
ekonomiska skäl. Därför är det viktigt såväl att se över genomförandesätt som
antal ombud på Riksstämman samt hur kostnader för genomförande ska
fördelas under kommande mandatperiod.

Diabetesförbundet behöver tydliggöra rollen som
kunskapscentrum
Diabetesförbundet behöver, för att tydliggöra rollen som kunskapscentrum (enl.
stadgarna) göra en särskild satsning för att etablera oss som en nationell
utbildningsaktör. Med en ökad digitalisering, som eskalerat tydligt under
pandemin under 2020, har möjlighet skapats att leverera digitala utbildningar
och föreläsningar.
Diabetesförbundet har märkt högt intresse för de föreläsningar i baskunskap om
typ 2 samt hur man tar hand om sina fötter som prövats med positivt utfall. En
uppbyggnad av Diabetesförbundet som ändamålsnära utbildningsleverantör ska
också göras i syfte att öka antalet medlemmar och antalet gåvor till
Diabetesförbundet.
Diabetesförbundet behöver också i syfte att kostnadstäcka satsningar för ökad
kunskapsspridning, samarbeta med andra diabetesnära aktörer. Samarbeten ska
ske i enlighet med gällande regelverk, t ex Läkemedelsindustrins etiska råd (LER)
och riktlinjer för samverkan med diabetesnära aktörer, t ex inom
hjälpmedelsindustrin.

Aktivitetsfond för lokalföreningarnas medlemsaktiviteter
Vid Riksstämman 2018 ändrades medlemskategorierna till huvudmedlem,
supportmedlem och barnmedlem. I samband med detta omfördelades även
delar av medlemsavgifterna vilket medfört att lokalföreningarna fått en högre
intäktsnivå under mandatperioden. En genomlysning visar att intäkterna till
lokalföreningarna ökat i alla föreningar under mandatperioden. Detta trots att
antalet medlemmar minskat varje år under samma period.
Tyvärr är också en analys att många föreningar, redan innan pandemin satte
begränsningar för genomförande av aktiviteter med fysisk närvaro, inte
genomförde aktiviteter i den omfattning som höjningen av intäkter motsvarar.
Samtidigt finns det många föreningar som genomför aktiviteter och som i tillägg
till egen finansiering söker externa finansieringskällor för att möjliggöra t ex
barnlägerverksamhet.
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I syfte att stimulera och möjliggöra en ökad omfattning av medlemsaktiviteter i
Diabetesförbundets föreningar föreslås därför att Diabetesförbundet inrättar en
nationell aktivitetsfond, där föreningarna kan ansöka om finansiering för
medlemsaktiviteter. För att få finansiering till aktivitetsfonden bör delar av de
intäkter som idag avsätts från Humanfonden direkt till föreningarna, istället
avsättas till den nationella aktivitetsfonden. Aktivitetsfonden, med regler för
ansökningsförfarande bör inrättas från år 2022. Aktivitetsfonden bör finansieras
med 50% av intäkterna från Humanfonden som idag tillfaller föreningarna, ca
250 000 kr/år.

Diabetesförbundets nationella uppdrag samt föreningarnas
uppdrag på regional och lokal nivå
Förväntningarna på Diabetesförbundet som påverkansaktör från medlemmar,
omvärld och samarbetspartners är hög både på nationell och regional nivå. För
att vi bättre ska matcha upp till förväntningarna krävs ett förtydligande av
uppdragen på de olika nivåerna i organisationen, i syfte att utföra bästa möjliga
verksamhet för medlemmarna och för att finansieringen av verksamheten ska
kunna fördelas rättvist.
Det är viktigt att Diabetesförbundets organisation matchar omvärldens
maktstruktur, där t ex landsting edan 2019 bytt namn till region. I linje med
detta behöver Diabetesförbundet också se över sin namn- och begreppsstruktur
för att öka mandatet i vårt påverkansarbete.
Det är viktigt att vi fördelar resurserna på rätt sätt, och bemöter de nationella
aktörerna nationellt, liksom de regionala och lokala aktörerna på våra
respektive föreningsnivåer. Det kräver en tydligare gemensam struktur, där vi i
högre grad planerar och genomför verksamhet tillsammans.
För att detta ska fungera behöver läns- (region)föreningarna ett förtydligat
uppdrag att samplanera påverkansverksamheten med såväl det nationella
förbundet som med de lokalföreningar som ingår i respektive region. En
tydligare finansiering av det regionala påverkansuppdraget behöver inrättas
genom fördelning av Humanfondspengarna, där uppdraget finansieras med 50%
av intäkterna från Humanfonden som idag tillfaller föreningarna. En struktur för
samplanering med förbundet nationellt ska arbetas fram under mandatperioden
2021-2024.

Humanfonden
Förslagen avseende finansiering av aktivitetsfond för lokalföreningarna
respektive finansiering av det regionala påverkansuppdraget innebär att de
totala intäkterna från Humanfonden fördelas enligt följande:
25% går till en aktivitetsfond för lokalföreningarna
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25% går till läns- (region)föreningarnas påverkansuppdrag
50% går till förbundets nationella verksamhet (oförändrat mot idag)

79

Förbundsstyrelsens förslag nr 6:
Verksamhets- och ekonomisk inriktning för Diabetesförbundet 2021-2024

Förslag till beslut
För att uppnå en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi i
Diabetesförbundet yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar:
-

Att Diabetesförbundet arbetar för en långsiktigt hållbar verksamhet och
ekonomi för mandatperioden 2021-2024 i linje med det som beskrivs i
Verksamhets- och ekonomisk inriktning för Diabetesförbundet 20212024.

-

Att Diabetesförbundet ska bedriva insamling till ändamålsverksamhet.

-

Att digitala sammankomster ska övervägas i högre utsträckning för att
effektivisera demokratisk dialog och beslutsfattande samt hålla nere
kostnader.

-

Att Diabetesförbundet genom samarbeten med externa partners ska öka
förmågan att utföra ändamålsverksamhet inom t ex utbildning.

-

Att intäkterna från Humanfonden ska fördelas på följande sätt:
1. 25% av intäkterna ska gå till en nationell aktivitetsfond som
lokalföreningarna kan ansöka om medel från för att utföra
medlemsaktiviteter.
2. 25% av intäkterna betalas ut till läns- (region)föreningarna i syfte att
användas till påverkansverksamhet i samverkan med förbundet
nationellt.
3. 50% av intäkterna går till förbundets nationella verksamhet.

-

Att en Representantförsäkran införs för att tydliggöra förväntningarna på
dem som uppbär en förtroendevald position i Diabetesförbundet.
Representantförsäkran undertecknas av förtroendevalda i
förbundsstyrelsen med tillhörande råd och gäller för den period som
personen uppbär rollen.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 7:
Idéprogram
För ett friskt liv med och en framtid utan diabetes!
Svenska Diabetesförbundet är ett unikt förbund. Vi vet hur det är att leva med
diabetes. Våra medlemmar, vår samlade kunskap och vårt engagemang gör oss
till en självklar röst i frågor som rör livet med diabetes. Som rikstäckande
diabetesorganisation kan vi påverka på många nivåer i samhället. Det gör oss
unika.
Idéprogrammet, som beslutas av riksstämman, uttrycker föreningarnas och det
centrala Diabetesförbundets gemensamma ambition med fokus på åren 20212024. Idéprogrammet omfattar de gemensamma påverkansfrågor som vi
tillsammans arbetar med och lägger extra vikt vid de kommande åren.
Idéprogrammet ska vara grunden för levande diskussion bland alla oss som är
engagerade i diabetesfrågor och särskilt av oss som är engagerade i vårt
förbund!

Våra påverkansstrategiska utgångspunkter
•
•
•

Vi gör det lättare att leva med diabetes genom att öka kunskapen om
diabetes i samhället och till möjliga vägar för ett bra liv med diabetes.
Vi är en stark opinionsbildare vad gäller diabetes och får genomslag i
frågor som rör personer med diabetes, deras livskvalitet och villkor i
samhället.
Vi arbetar långsiktigt med vårt påverkansarbete, utifrån faktabaserad
diabeteskunskap och våra medlemmars förtroende.

För att nå målen med vårt påverkansarbete arbetar vi
•
•
•

genom vår medlemsorganisation - nationellt, regionalt och lokalt
gentemot beslutsfattare och makthavare på respektive nivå.
med gemensam planering, genomförande och uppföljning av våra
påverkansinsatser så att vi kan berätta för våra medlemmar och
omvärlden vad vi gör och åstadkommer.
med samarbetspartners där vi ser att vår gemensamma kraft och
kapacitet blir större än om vi arbetare enskilt.

Våra viktigaste intressepolitiska frågor
Diabetes är en folksjukdom som drabbar många och som påverkar hela vårt
samhälle. Som kunskapsspridande medlemsorganisation ska Diabetesförbundet
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bidra till att höja kunskapsnivån om hur det är att leva med diabetes, så att
makthavare och beslutsfattare ökar sin kunskap om sjukdomen och förstår hur
den påverkar livet för den enskilde och samhället i stort. Genom ökad kunskap
kan vi såväl motverka fördomar och diskriminering som skapa förutsättningar
att nå större framgång i vårt intressepolitiska arbete.
Inför åren 2021-2024 har vi definierat tre områden som är särskilt viktiga i
Diabetesförbundets intressepolitiska arbete:

1. Jämlik diabetesvård
Alla som lever med diabetes ska ha rätt till en god och likvärdig diabetesvård
oavsett kön, bostadsort, utbildning, funktionsnedsättning, etnisk eller
religiös tillhörighet, sexuell läggning eller ekonomiska förutsättningar. Det
innebär att behandling, bemötande och tillgång till vårdpersonal, hjälpmedel
och förbrukningsartiklar ska vara jämlik och utgå från individens behov.
Diabetesförbundet arbetar särskilt för:
• att all diabetesvård ska utgå ifrån Socialstyrelsens riktlinjer.
• att fler frågor som rör diabetesvården lyfts upp på nationell nivå –
exempelvis styrning, ekonomi och hur man bedömer individens behov.
• att vårdens resultat ska redovisas öppet och därigenom kan jämföras,
utvärderas och utvecklas.
• att patientavgifterna för vården ska vara låga och lika över landet, mot
bakgrund av de stegrande kostnader för individen med fler och fler intyg
som krävs, exempelvis gällande körkort.

2. Individ- och kunskapsbaserad diabetesvård
Det är den enskilde individens förutsättningar, medicinska behov och
livskvalitet som ska vara styrande i utformningen av hens vård.
Diabetesvården ska vara baserad på aktuell och beprövad kunskap, vara
säker och tillgänglig. Diabetesvården ska även ge individen förutsättningar
att ta ansvar för sin egenvård.
Diabetesförbundet arbetar särskilt för:
• att barn och unga med diabetes får ett bra bemötande i vården och att
förutsättningarna för deras delaktighet i planering och beslut som berör
dem själva ökar.
• att äldre med diabetes och deras anhöriga känner trygghet i att personal
i hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboende har bra utbildning och god
kunskap i behandling och vård av diabetes.
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•
•
•

att människor med diabetes får rätt förutsättningar och utbildning för att
sköta sin egenvård och ta sitt ansvar för sjukdomen. Det omfattar till
exempel stöd kring vilken kost som kan vara lämplig.
att behandling med läkemedel och hjälpmedel i första hand värderas
utifrån dess effekter på individens blodsocker och livskvalitet och i andra
hand utifrån dess effekter på samhällsekonomin.
att behandling ska ske ur ett helhetsperspektiv, med hänsyn såväl till
individens fysiska som psykiska hälsa.

3. Jämlik omvårdnad av personer med diabetes
Personer med diabetes blir idag, något Diabetesförbundet är mycket
tacksamma för, äldre än någon gång tidigare i historien. Det ställer
emellertid allt högre krav på en god omvårdnad av personer med diabetes,
särskilt inom äldreomsorgen.
Diabetesförbundet arbetar särskilt för:
• att motverka ojämlik bedömning av biståndsbehov för personer med
diabetes i kommunerna.
• att äldre med diabetes och deras anhöriga känner trygghet i att personal
i hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboende har bra utbildning och god
kunskap i behandling och vård av diabetes och skillnader i vård och
omsorg mellan personer som har typ 1 och typ 2.

4. Villkor och rättigheter i samhället
Människor som lever med diabetes ska bemötas jämlikt och respektfullt vid
kontakt med myndigheter, vårdgivare, offentliga institutioner,
försäkringsgivare och övrig omgivning. Inga onödiga hinder eller
begränsningar ska stå i vägen för ett så normalt liv som möjligt.
Diskriminering, särbehandling eller uteblivet lagstadgat stöd är aldrig
acceptabelt.
Diabetesförbundet arbetar särskilt för:
• att barn och unga med diabetes och deras föräldrar ska känna att
skolan/förskolan ger rätt stöd så att alla kan känna trygghet när barnen
vistas där.
• att de medicinska kraven samt synkraven för körkortsinnehav baseras på
aktuell och relevant forskning, samt utveckling av metoder för att
människor med diabetes ska få en individuell och rättvis bedömning av
sin körförmåga.
• att människor med diabetes ska ha samma rätt till försäkringsskydd som
friska personer har, eller har möjlighet till.
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Samarbeten med andra aktörer för att Diabetesförbundet
ska göra ännu mer skillnad!
Diabetesförbundet samarbetar med andra aktörer i en mängd olika frågor och
på olika nivåer i organisationen där vi ensamma inte har möjlighet att göra den
skillnad som vi önskar. Vi är noggranna med att våra samarbeten stärker vår
möjlighet att sprida kunskap om diabetes till allmänheten och ökar
engagemanget för diabetesfrågorna, samtidigt som vi värnar om vår integritet
och medlemmarnas bästa.

Under 2021-2024 är följande aktörer och nätverk av särskild
betydelse för oss:
Nationella Diabetesteamet (NDT)
I vårt samarbete inom ramen för Nationella Diabetesteamet är vår roll att lyfta
upp och representera patientperspektivet. Tillsammans är teamet en stark
opinionsbildare.
Nationell arbetsgrupp för diabetes (NAG-D)
Inom ramen för den nationella arbetsgruppens arbete verkar vi för en jämlik och
kunskapsbaserad diabetesvård. Tillsammans med experter inom diabetesvården
för vi in patientperspektivet arbetsgruppen.
Nationella Diabetesregistret och Swediabkids
Diabetesförbundet ingår i styrgruppen för flera kvalitetsregister inom
diabetesområdet, däribland Nationella Diabetesregistret och Swediabkids.
Tillsammans verkar vi för att ytterligare förbättra möjligheterna för enskilda
individer att ta del av, förstå och kunna jämföra diabetesvårdens resultat. Vi
arbetar också med att föra in frågor om livskvalitet som en viktig parameter i
registren.
Internationella Diabetesfederationen (IDF)
IDF är en respekterad och viktig samarbetspartner på det internationella planet.
Inom IDF Europa bedrivs ett betydande påverkansarbete gentemot bl.a. EU i
viktiga frågor. Samarbetet med de nordiska systerorganisationerna är särskilt
viktigt för Svenska Diabetesförbundet och dess verksamhet.
Funktionsrätt Sverige
I samverkan med andra nationella handikappförbund arbetar
Diabetesförbundet för att lyfta gemensamma frågeställningar samt deltar i
remissarbete, nätverk, forum och projekt.
Referensgrupper
Diabetesförbundet bjuds ofta in till olika referensgrupper för att framföra
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patientperspektivet. Exempel på dessa är Läkemedelsverket, Tand- och
Läkemedelsförmånsverket samt Transportstyrelsen.

Stöd till forskning genom Diabetesfonden
Sist men inte minst, vårt stöd till forskning kring diabetes. Diabetesforskningen
är avgörande för hur förutsättningarna att leva med diabetes ser ut i framtiden.
Genom Svenska Diabetesförbundets forskningsfond – Diabetesfonden vill vi
vara med och påverka förutsättningarna i rätt riktning. Vi tror att visionen om
en framtid utan sjukdomen är möjlig, men mycket arbete återstår. Därför är
Diabetesfondens finansiella stöd, såväl som Diabetesförbundets kontakt med
forskare viktiga för att stödja svensk diabetesforskning och ge framtidshopp till
våra medlemmar.
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Förbundet är idag indelat i fem regioner; Södra, Västra, Östra, Mellansvenska,
och Norra. Förbundsstyrelsen förslår i förslag nr 5 om Stadga för Svenska
Diabetesförbundet och dess anslutna föreningar att nuvarande regioner skall
benämnas Samverkansområden.
Förbundsstyrelsen föreslår att samverkansområdena likt regionerna skall vara
fem till antalet.
Nuvarande region
Södra regionen
Västra regionen
Östra regionen
Mellansvenska regionen
Norra regionen

Blir samverkansområde
Södra samverkansområdet
Västra samverkansområdet
Östra samverkansområdet
Mellansvenska samverkansområdet
Norra samverkansområdet

Förbundsstyrelsen föreslår att samverkansområdena skall utgöras av samma
föreningar som nuvarande motsvarande regioner. Vilket samverkansområde en
ansluten förening ingår i baseras på föreningens säte.

Samverkansområde
Södra samverkansområdet

Västra samverkansområdet

Östra samverkansområdet

Samverkansområdet utgörs av anslutna
föreningar som har sitt säte i dessa län
Blekinge län
Hallands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Skåne län
Värmlands läns
Västra Götalands län
Örebro län
Gotlands län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län
Östergötlands län
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Mellansvenska samverkansområdet

Norra samverkansområdet

Dalarnas län
Gävleborgs län
Jämtlands län
Västernorrlands län
Norrbottens län
Västerbottens län

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att

fastställa föreslagna samverkansområden,

att

fastställa att samverkansområdena skall utgöras av föreslagna föreningar,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag nr 9:
Riktlinjer för resor
Vid riksstämman 2012 antogs Riktlinjer för resor inom Svenska
Diabetesförbundet, dessa riktlinjer reviderades senast vid riksstämman 2015.
Riktlinjerna är i behov av uppdatering avseende benämning på tjänstemän,
tidpunkt för när reseräkning skall inkomma för att överensstämma med
Skatteverkets gällande regler, samt förtydligande avseende godkännande av
resor.

Förbundsstyrelsens förslag:

Riktlinjer för resor inom Svenska
Diabetesförbundet
Tillämpningsområde
Dessa riktlinjer gäller för sådana resor som görs inom Svenska
Diabetesförbundets verksamhet på den nationella nivån och som förbundet
betalar för. Riktlinjerna gäller såväl förtroendevalda som anställd personal och
föreningsrepresentanter. För anställda kan dock andra belopp än de som anges
nedan gälla enligt kollektivavtal. Rätt till traktamente från förbundet har endast
förtroendevalda och anställda på den nationella nivån.

Syfte
Dessa riktlinjer syftar till att skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt och
säkert resande samt att medverka till en låg miljöbelastning.

Planering
Resor ska planeras, samordnas och genomföras med en helhetssyn på kostnad,
säkerhet och miljö samt med hänsyn till verksamhetens krav och den resandes
personliga situation. Var och en har ett ansvar för att resan planeras så att den
följer dessa riktlinjer.
Resor ska godkännas i förväg i enlighet med gällande styrdokument.
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Kostnadsberäkning och resebeställning
Vid jämförande kostnadsberäkning ska hänsyn tas till samtliga förekommande
faktorer som resekostnad, logi, traktamente, restid och tid för uppdraget. Det
färdsätt ska väljas som ger den lägsta sammanlagda kostnaden och dessutom
tar vederbörlig hänsyn till miljöpåverkan, verksamhetens krav och till den
resandes personliga situation. Vid beställning ska i första hand de avtal som
förbundet tecknat för resor och övernattning användas.

Restid
Resandet bör om möjligt ske i direkt anslutning till de tider som gäller för
sammanträden, konferenser, kurser etc. som resan är föranledd av. Om
särskilda skäl föreligger eller om avresetidpunkter eller hemkomsttidpunkter får
anses orimliga, d.v.s. innan kl. 06:00 på morgonen och efter kl. 21:00 på kvällen,
kan övernattning på förrättningsorten före eller efter godkännas.
Om den resande av privata skäl tidigarelägger sin avresetidpunkt till
förrättningsorten ska traktamente och annan ersättning beräknas från den
tidpunkt som skulle ha gällt om resan påbörjas på normalt sätt. Motsvarande
gäller då den resande av privata skäl stannar kvar på förrättningsorten efter
förrättningen. Vidare gäller att resan inte får bli dyrare som en följd av den
resandes val.

Färdmedel
Tåg
Allmänna kommunikationer, i första hand resa med tåg, är det färdsätt som i
regel är det bästa alternativet med avseende på förhållandet
effektivitet/säkerhet och miljö. Tågresa företas i andra klass. Tågresa får företas
i första klass om annat inte är tillgängligt eller om sådan resa är billigare.

Flyg
Flyg får användas för inrikes resa när restiden för motsvarande resa med tåg
överstiger fyra timmar enkel resa. Därutöver kan flyg användas om detta
färdsätt medför inbesparad övernattning på förrättningsorten eller är lämpligt
av verksamhetsmässiga skäl. När det är möjligt ska i första hand icke
ombokningsbara biljetter användas. Utrikes flygresa företas i första hand med
biljett i ekonomiklass eller motsvarande.
Vid flyg till/från Arlanda och Bromma ska i första hand allmänna
kommunikationer/flygbuss användas för anslutningstransport. Arlanda Express
får användas om det är nödvändigt med hänsyn till tiden. Beträffande taxi se
nedan.
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Egen bil
Resa får företag med egen bil. Ersättning per mil utgår med det belopp som
riksstämman beslutat. För sådan resa tillkommer också ersättning för erlagda
parkeringsavgifter, trängselskatt, broavgifter o. dyl. mot kvitto.

Hyrbil
Hyrbil kan väljas om totalkostnaden blir lägre jämfört med andra alternativ,
exempelvis genom uppnådd och utnyttjad tidsvinst, om säkerheten inte
äventyras, om flera personer reser tillsammans eller om skrymmande/tung
utrustning ska medföras. Hyrbil ska beställas med självriskreducering. Den som
ska utnyttja bilen ansvarar för beställningen av hyrbilen.

Taxi
Taxi kan användas om annat färdsätt inte är lämpligt. Utlägg för taxi ersätts med
belopp enligt kvitto. Eventuell dricks som resenären lämnar till chauffören
ersätts inte.

Reseräkning
För utbetalning av ersättning ska resenären senast den 7 i månaden efter resans
avslut skicka in en reseräkning på fastställt formulär till förbundskansliet. Till
reseräkningen ska vara fogat originalkvitton för utlägg.

Kundtrohetsprogram
Bonuspoäng som en resande får genom kundtrohetsprogram inom t.ex. flygeller tågbolag, hotell osv. får inte användas för privat bruk, om förbundet betalt
för resan eller övernattningen. Detta eftersom ett sådant användande utgör en
skattepliktig förmån och förbundet i sådant fall är skyldigt att betala
arbetsgivaravgifter.

Avsteg
Beslut om avsteg från dessa riktlinjer fattas av förbundsordföranden eller
högsta tjänsteman vid förbundskansliet.

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar:
att
fastställa föreslagna Riktlinjer för resor inom Svenska Diabetesförbundet,
att
förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag till
arbetsordning för Riksstämman
Ordföranden
De av Riksstämman valda stämmoordförandena (presidiet) leder
förhandlingarna i plenum.

Talarordning, förslag m.m.
1. Muntliga inlägg i plenum görs via Microsoft Teams.
2. Ordet begärs skriftligen hos presidiet via mötessystemet.
Förbundsstyrelsen får omedelbart begära ordet utan skriftlig anmälan.
3. Förslag/yrkanden ska skriftligen lämnas till presidiet via mötessystemet.
- Endast ett förslag får finnas på varje förslagsformulär som
skickas in.
- Endast förslag som yrkats på i debatten behandlas. Detta gäller även
vid val.
- Förbundsstyrelsens förslag är huvudförslag.
- Efter det att streck satts i talarlistan får inga nya förslag väckas.
4. Talartiden är, förutom för förbundsstyrelsens föredragande, begränsad
till fem minuter när inte kortare tid beslutats.
- Presidiet får föreslå kortare talartid om tidsutrymmet så kräver.
Strikt tidsbegränsning tillämpas.
- Upprepade talarperioder i följd för en och samma person medges
inte.
- Replik medges av presidiet endast till direkt tilltalad person.
- Motionär har rätt till första inlägg i debatten efter
förbundsstyrelsens föredragande.
5. Ordförandena får föreslå streck i pågående debatt. Sådant förslag kan
också framställas av riksstämmoombuden.

Omröstningar
1. Röstning sker via mötessystemet.
2. Vid val ska sluten omröstning ske om någon av de röstberättigade så
begär. För att godkännas måste valsedel uppta samma antal namn som
de uppdrag som ska tillsättas.

Protokoll
Från förhandlingarna upprättas beslutsprotokoll.
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Förbundsstyrelsen yrkar att stämman beslutar:
att

anta förbundsstyrelsens förslag till arbetsordning,

att

förklara beslutet för omedelbart justerat.
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Förbundsstyrelsens förslag till
föredragningslista för Riksstämman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Riksstämman öppnas
Anmälan av ombud från föreningarna
Justering av röstlängden
Riksstämmans behöriga utlysande
Förbundsstyrelsens förslag nr 1: Yttrande- och förslagsrätt vid Riksstämman
Fastställande av arbetsordning för Riksstämman
Fastställande av föredragningslista för Riksstämman
Val av ordförandena för Riksstämman
Val av sekreterare för Riksstämman
Val av beredningsutskott för Riksstämman
Val av rösträknare
Val av protokolljusterare att jämte ordförandena justera protokollet samt
Förbundsstyrelsens förslag om justeringsdatum
Åtgärdade motioner från Riksstämman 2018
Genomgång av Svenska Diabetesförbundets verksamhetsberättelser och
årsredovisningar för 2018, 2019 och 2020 med revisorernas berättelse
Beslut om godkännande av verksamhetsberättelser och årsredovisningar
för 2018, 2019 och 2020
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen avseende verksamhetsåren 2018-2020
Anmälan om Diabetesfonden 2015-2017
Anmälan om övriga stiftelser, ekonomisk redovisning 2018-2020
Förbundsstyrelsens förslag nr 6: Verksamhets- och ekonomisk inriktning för
Diabetesförbundet 2021-2024
Förbundsstyrelsens förslag nr 5: Stadga för Svenska Diabetesförbundet och
dess anslutna föreningar, samt:
- Motion nr 4: Motion om ändring av förbundets stadga § 9 Riksstämma.
d) Extra riksstämma
- Motion nr 5: Motion om ändring av förbundets stadga § 20 Underlag till
förbundet
- Motion nr 6: Motion om ändring av förbundets stadga § 5
Medlemsavgift.
- Motion nr 7: Motion om ändring av förbundets stadga § 8 Förbundets
organisation.
- Motion nr 8: Motion om ändring av förbundets stadga § 6
Medlemsregister
- Motion nr 9: Motion om ändring av förbundets stadga § 10
Förbundsstyrelsen
- Motion nr 10: Motion om ändring av förbundets stadga § 11

93

Förbundsstyrelsens förslag till föredragningslista

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Förbundskonferens
- Motion nr 11: Motion om ändring av förbundets stadga § 12 Räkenskap
och revision
- Motion nr 12: Motion om ändring av förbundets stadga § 9 Riksstämma
g) Valberedningen
Förbundsstyrelsens förslag nr 8: Samverkansområden
Förbundsstyrelsens förslag nr 4: Funktionsbeskrivning för förtroendevalda
Förbundsstyrelsens förslag nr 7: Idéprogram
Förbundsstyrelsens förslag nr 9: Riktlinjer för resor inom Svenska
Diabetesförbundet
Beslut om arvoden och övriga ersättningar
a. Förbundsordförande
b. Ledamöter i presidiet (ej förbundsordförande)
c. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen (ej i presidiet)
d. Förtroendevalda revisorer samt ersättare
e. Sammanträdesarvoden
f. Traktamenten och övriga ersättningar
Förbundsstyrelsens förslag nr 2: Arvode till valberedningen
Val av
a. Förbundsordförande
b. Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
c. Två förtroendevalda revisorer och en ersättare
d. Auktoriserad revisionsfirma för stämmoperioden 2021-2024
e. Valberedning
Förbundsstyrelsens förslag nr 3: Medlemsavgift i Svenska
Diabetesförbundet
Motion nr 1: Motion om riktad information till åldrande diabetiker samt
subventionerat korttidsinternat
Motion nr 2: Ett starkare förbund på alla plan
Motion nr 3: Motion angående höga leveranskostnader i Webbutiken
Motion nr 13: Motion angående marknadsföring av Svenska
Diabetesförbundet
Motion nr 15: Profilboende för äldre
Riksstämman avslutas
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