
Motioner 

95



Motion 1 

Motion om riktad information till 
åldrande diabetiker samt 
subventionerat korttidsinternat 

• Sverige har en större åldrande befolkning än någonsin tidigare.

• Runt 50-60 års åldern sker mycket i våra kroppar när kroppen försöker
anpassa sig för ”livet efter 60-års åldern”.

• Överallt möts blivande åldringar av information och råd om hur man ska
anpassa sig för det nya livet.

Att idag försöka sobra i mediebruset om hur vi ska leva och samtidigt hitta en 
balans i livet kan säkert kännas som en övermäktig uppgift. 
Situationen blir svårare om man är diabetiker där man dessutom måste hitta en 
ny balans mellan kost, motion och insulin. Detta är troligtvis ännu svårare för 
alla de kvinnor som dessutom genomgår ett besvärligt klimakterie. 

Jag föreslår att Sv. Diabetesförbundet uppmärksammar detta ännu mer och 
gärna med riktad information till åldrande diabetiker i allmänhet och till 
åldrande kvinnliga diabetiker i synnerhet. 

Vidare föreslår jag att alla diabetiker erbjuds ett subventionerat ”korttids” 
internat (två dygn på en kursgård tex) där man under ordnade former med 
bland annat läkare, dietister och diabetessjuksköterskor kan få riktad info och 
praktisk hjälp med denna viktiga och svåra omställning. 

Förslag till innehåll: 

• Balans i insulinet

• Motion

• Kost

• Nyheter pumpar mm

• Förståelse för/ om anhöriga

• Livskvalitet

• ”Tiden kvar”

Med förhoppning att Sv. Diabetesförbundet lyfter denna fråga och genomför 
min motion. 

Elisabeth Rihm 
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Motion 1 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 1 
All information som tas fram och publiceras av Diabetesförbundet riktar sig till 
alla med diabetes, oberoende av typ samt närstående. Detta inkluderar även 
information och ämnen som berör äldre. Tidningen Allt om Diabetes arbetar 
ständigt med att hitta intressanta ämnen som berör alla diabetestyper, åldrar 
och kön. Till exempel hade tidningen Allt om Diabetes nr 3/20 temanummer om 
diabetes och klimakteriet. 

Diabetesförbundet satsar även på att arbeta fram en webbaserad utbildning 
som i första skedet riktar in sig på personer med typ 2-diabetes. Med 
förhoppning om att även lansera liknande utbildningssatsningar för övriga typer 
av diabetes. 

Det är SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som ansvarar för 
utbildningsinsatser för personer med diabetes, enskilt eller i grupp, det står klart 
och tydligt i de nationella riktlinjerna för diabetes. 

I Nationella Riktlinjer står bland annat följande under Patientutbildning (s. 32-
33): 

• Patientutbildning i egenvård har en central roll i vården av personer med
diabetes. Personer med diabetes fattar dagligen många viktiga beslut om
hanteringen av sin sjukdom. Målet med patientutbildningar är därför att
öka patienters förutsättningar för en välfungerande egenvård, med god
kontroll av riskfaktorer för ohälsa och en bibehållen god livskvalitet.

• Hälso- och sjukvården bör erbjuda gruppbaserad patientutbildning som
leds av personer med såväl ämneskompetens som pedagogisk
kompetens för att nå bästa tänkbara behandlingsresultat. Det är också
viktigt att anpassa egenvården och ta hänsyn till eventuella skillnader i
synen på hälsa och sjukdom. Därför bör hälso- och sjukvården även
erbjuda kulturellt anpassad utbildning i grupp.

• Patientutbildningen behöver utvecklas med hänsyn till modeller som
passar dagens patientgrupper.

Mot bakgrund av ovan yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar: 

att anse motionen besvarad. 
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Motion 2 

Ett starkare förbund på alla plan. 
Det är viktigt att förbundet utvecklas på alla nivåer vilket innebär att det är hög 
tid att se över organisationen. 

Detta bl.a. för att uppnå förståelse och kommunikation inom förbundets olika 
nivåer, förbund, läns och lokal. 
Det för arbetet mer effektivt och lättare att uppnå de gemensamma målen. 

Målen ska vara klara och tydliga för alla förtroendevalda och medlemmar. 

Det bör ställas krav på länsföreningarna att informera och hålla ihop ”sina” 
lokalföreningar. 

Den nuvarande organisationen med länsföreningar börjar mer och mer spela ut 
sin roll då länen alltmer övergår i regioner. 
Med anledning at detta bör också en förändring ske av den nuvarande 
regionindelningen. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Riksstämman beslutar 
att se över den nuvarande organisationen med Länsföreningar 
att starta D-20 möten med tydliga mål/arbetsformer. 
att utveckla former/planer på hur läns och lokalföreningarna ska växa 
tillsammans. 

Lokalföreningarna Linköping, Norrköping, Mjölby, Motala samt Östergötlands 
styrelser ställer sig bakom motionen. 

Diabetesföreningen i Östergötland 
Ordföranden Hans-Erik Svensson 
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Motion 2 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 2 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att Förbundets 
mål är klara och tydliga för både för förtroendevalda och medlemmar. Det har 
även vid dialogmöten under det senaste året framförts önskemål från 
förtroendevalda i föreningarna att uppdragen för föreningarna skall förtydligas. 
Under våren 2021 har uppdragen på olika nivåer inom Förbundet diskuterats på 
dialogmöten och utifrån dialogerna har Förbundsstyrelsen tagit fram förslag 
nummer 5 som innebär en stadgeändring där uppdragen förtydligas. 

Förbundets tre organisatoriska nivåer är tänkta att spegla samhällets 
beslutsinstanser; Förbundsstyrelsen jobbar mot Riksdag och Regering samt 
nationella myndigheter, Länsföreningarna jobbar mot Regioner (tidigare 
Landsting), och lokalföreningar jobbar mot Kommuner. Länsföreningarnas roll är 
högst relevant då det är av stor vikt att vi jobbar mot regionerna. Efter att 
Landstingen bytte namn till Regioner år 2019 finns det däremot ett behov av att 
förtydliga benämningar i Förbundet stadga. Förbundsstyrelsen föreslår därför i 
förslag nummer 5 att Länsföreningarna i stadgan skall benämnas som 
Regionföreningar. 

Förbundsstyrelsen beslutade år 2019 om ett utvecklingsuppdrag för perioden 
2019-2021. Utvecklingsuppdraget har lett till ett gemensamt strategi- och 
utvecklingsarbete tillsammans med Diabetesfonden och inom ramen för 
uppdraget pågår även ett arbete med att ta fram en strategi för hur hela 
Förbundet ska växa tillsammans, där ett förtydligande av uppdragen på 
respektive nivå är en del. 

Motionären önskar att Riksstämman beslutar om D20, som är ett forum inrättat 
av Förbundsstyrelsen år 2016 för erfarenhetsutbyte mellan länsföreningar. 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om att verksamhetens behov 
har förändrats och att det utöver erfarenhetsutbyte mellan länsföreningarna 
finns behov av att använda forumet på fler sätt. Under år 2020 fattade 
Förbundsstyrelsen beslut om att D20 skall kunna användas som referensgrupp 
till förbundsstyrelsen samt förbundskansliet, och länsföreningarnas 
representanter fick ett tydligt uppdrag att inhämta synpunkter från 
förtroendevalda i sin styrelse och anslutna lokalföreningar. Förbundsstyrelsen 
beslutar om ändringar av forumets syfte och arbetsformer baserat på 
verksamhetens behov vid var tid. 

Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar: 
att förklara motionen för besvarad. 
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Motion 3 

Motion angående höga 
leveranskostnader i Webbutiken 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

Enligt förbundets stadga § 3 ska lokalföreningarna utföra följande 

Förbundets, läns‐ och lokalföreningarnas uppgifter är på respektive nivå: 

• att bedriva ett intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga samhällsfrågor
för människor med diabetes och deras närstående.

• att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes.

• att arbeta med medlemsvärvning.

• att erbjuda medlemmarna relevanta förmåner.

De anslutna lokalföreningarnas uppgifter är vidare: 

• att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med
diabetes eller deras närstående.

• att samarbeta och samråda med andra lokalföreningar inom Svenska
Diabetesförbundet i gemensamma frågor.

De uppgifter vi i lokalföreningarna har åtagit oss som medlemmar i Svenska 
Diabetesförbundet är inte utan kostnad. All verksamhet vi bedriver i min 
förening tar varje år upp den största delen av vår budget. Vi vänder på var krona 
för att de ska räcka till allt våra medlemmar vill ha, till detta visar vi också upp 
vår förening när möjlighet ges för att inte tappa medlemmar. När vi nu har 
beställt den viktigaste foldern i webbutiken som är gratis så blir det kostsamt 
med nuvarande avgifter. 

Kostnaden för leverans av beställningar i webbutiken är orimligt höga. Att 
beställa 100 st medlemsvärvningsfoldrar väger ca: 760 g plus förpackning ca: 1 
kg och kostar 178 kr varav 40 kr är expeditionsavgift. Postnords porto för brev 1 
kg är 88 kr leverans 1 dag för privatpersoner motsvarande som paket kostar 63 
kr leverans till ombud inom 3 dagar. 

Med nuvarande kostnadsnivå är det en överdebitering på mellan 50 kr ‐ 75 kr. 
Glöm då inte att företag som sänder mycket har rabatter. 

Ytterligare en försändelse på knappa 10 kg kostar i frakt 471 kr via webbutiken. 
När jag köper den själv kostar det 199 kr 
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Motion 3 

Med nuvarande kostnadsnivå är det en överdebitering på 272 kr 

Förslag till beslut. 

Att Förbundet ser till att vi får betala rätt fraktavgifter. 

Motionen är antagen vid styrelsemöte 2020‐11‐23 av Södra Skånes 
Diabetesförening. 

Joachim Johansson 
Ordförande 
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Motion 3 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 3 

Höga leveranskostnader i Webbutiken 
Diabetesförbundet står för följande kostnader för att kunna tillhandahålla en 
webbutik med aktuellt material till föreningar, skola, vård och medlemmar: 

o Framtagande av material, inköp av produkter eller
produktion/uppdatering av broschyrer och informationsblad

o Lagerhantering, lagerhållning
o Kostnader kring butiken i form av avgifter t.ex. rapportering av

försäljning och utbetalning av försålda varor, kostnad för
uppläggning av produkter i butiken

o Kansliadministration – dvs resurser på kansliet som hanterar,
följer upp och sköter kontakter med leverantörer samt
ekonomisk uppföljning och hantering av butiksförsäljning

Expeditionsavgift 40 kr avser fakturakostnad, valfritt då det finns andra gratis 
betalningsmöjligheter. 

Butiken sänder inte tillräckligt stora volymer för att omfattas av företagsrabatt 
såsom de stora e-handelsportalerna. 

Ca 50% av beställda varor är material som är kostnadsfritt för beställaren (dvs 
Diabetesförbundet får ej intäkt på materialet). Resterande är rabatterade 
produkter eller produkter/broschyrer som erbjuds till självkostnadspris.  

Statistik från butiken 2020 

Antal ordrar 2020*: 968 st (varav 522 gratisprodukter) 

Antal beställda produkter 2020*14 543 st (varav 10 629 gratisprodukter) 

*Bilagan Aftonbladet är inte med i statistiken då det var en specialprodukt 2020

Intäkter butiken: 81 536 kr, vilket motsvarar ca 5,5 kr/levererad produkt 
(intäkter som ska täcka framtagande av produkt, lagerhantering, lagerplats, 
kostnader kring webbutiken, kansliadministration) 

Diabetesförbundet centralt går redan ekonomiskt minus på webbutiken och kan 
därför inte subventionera även leveransavgifter. Förbundsstyrelsen anser att de 
priser som avser leveranser i butiken är korrekta och i enlighet med PostNords 
portotabeller, samt rimliga avgifter från leverantören för hantering, emballage 
etc.  
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Motion 3 

Förbundsstyrelsen, vill precis som motionären, hålla nere alla priser. Kansliet 
har ständigt uppdraget att bevaka priser, prisökningar och avtal för att hålla en 
så låg prisbild som det är möjligt. 

Informationen har förtydligats i butiken vad som ingår i 
leveransavgift/fraktkostnad samt fakturaavgift/expeditionsavgift. 

Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar: 

att   anse motion nr 3 besvarad 
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Motion 4 

Motion om ändring av förbundets 
stadga § 9 Riksstämma. d) Extra 
riksstämma. 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

Inför Extra riksstämman 2020 är vi många som förundrats över de otydliga 
stadgar gällande extra riksstämma. Vid denna extra riksstämma fick vi inte 
behandla frågor gällande ekonomi och ansvarsfrihet för avgående ordförande 
och de förbundsstyrelseledamöter som avgått fram till extra riksstämman. 

Ansvarsfrihet för dessa personer kan inte utkrävas på kommande riksstämma 
om det förflutit mer än 12 månader sen extra riksstämman. 

Vi föreslår följande ändring och komplettering till förbundets stadgar § 9d) Extra 
riksstämma. 

Förslag till beslut. 

Att Extra riksstämma ska hållas snarast möjligt dock senast inom sex månader 
från beslut. 

Att Extra riksstämma ska hållas tillsammans med förbundskonferensen när 
detta är möjligt. 

Att Extra riksstämma ska även behandla ekonomi när det är nyval av ordförande 
samt även ansvarsfrihet för avgående ordförande och förbundsstyrelseledamot. 

Motionen är antagen vid styrelsemöte 2020‐11‐23 av Södra Skånes 
Diabetesförening. 

Joachim Johansson 
Ordförande 
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Motion 4 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 4 
Vid extraordinära situationer finns möjlighet att kalla till en extra Riksstämma. 
Syftet med en extra Riksstämma är att behandla frågor som inte kan anstå till 
ordinarie Riksstämma och får enbart behandla de frågor som stämman är kallad 
för. 

Inför en extra Riksstämma är det lika mycket organisatoriskt arbete som inför en 
ordinarie Riksstämma; det skall tas fram en ombudsfördelning, föreningarna 
skall utse ombud, om stämman är kallad för fyllnadsval så skall personer 
nomineras och valberedningen skall lämna ett förslag. Beroende på orsaken till 
att en extra Riksstämma kallas så kan det vara svårt att hinna med allt som 
behöver göras enbart på sex månader. Förbundsstyrelsen anser att nuvarande 
bestämmelse om att hålla extra Riksstämma snarast möjligt dock senast inom 
tolv månader är lämplig eftersom det är orsaken till Riksstämmans 
sammankallande som avgör hur snart stämman kan genomföras. 

Det är inte praktiskt möjligt att hålla en extra Riksstämma i samband med en 
Förbundskonferens. En Riksstämma ställer andra krav på förberedelser och 
organisationen runt omkring. Vid en förbundskonferens deltar en representant 
från varje förening, vid en Riksstämma deltar demokratiskt utsedda ombud från 
föreningarna samt Förbundsstyrelse, Presidium m.fl. Detta innebär att det ställs 
andra krav på möteslokaler respektive tekniska lösningar för genomförandet. 

Vid ordinarie Riksstämma behandlas Förbundets verksamhet och ekonomi för 
den gångna mandatperioden och Riksstämman beslutar om ansvarsfrihet. En 
person som suttit i styrelsen är ansvarig för de beslut som han eller hon varit 
med och fattat, även om personen väljer att avgå från styrelsen under 
mandatperioden. Vid ordinarie Riksstämma kan det beslutas att hela eller delar 
av styrelsen, oavsett om de avgått i förtid eller ej, skall nekas ansvarsfrihet för 
beslut de varit med och fattat. Det finns inte behov av att genomföra extra 
revision och besluta om ansvarsfrihet vid en extra Riksstämma eftersom 
personer som lämnar styrelsen hålls ansvariga vid ordinarie Riksstämma då det 
fattas beslut om ansvarsfrihet. 

Med anledning av ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman 
beslutar: 

att avslå motionen. 
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Motion 5 

Motion om ändring av förbundets 
stadga § 20 Underlag till förbundet 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

Förbundet har under lång tid inte erhållit handlingar från enstaka 
lokalföreningars årsmöte i tid för sin ansökan om statsbidrag. 

De lokalföreningar som inte inkommer med verksamhetsberättelse, ekonomisk 
berättelse och revisionsberättelse för det föregående verksamhetsåret, ska 
debiteras en förseningsavgift till förbundet. 

Jag föreslår följande komplettering till förbundets stadgar § 20 Underlag till 
förbundet. 

Förslag till beslut. 

Att Lokalföreningar som inte inkommit med undertecknad 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för det 
föregående verksamhetsåret senast den 30 april, ska till förbundet betala en 
förseningsavgift. 

Att Förbundsstyrelsen sätter storleken på förseningsavgiften efter 
lokalföreningens storlek. 

Motionen är antagen vid styrelsemöte 2020‐11‐23 av Södra Skånes 
Diabetesförening. 

Joachim Johansson 
Ordförande 

106



Motion 5 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 5 
De två huvudintäkterna att driva Diabetesförbundets nationella verksamhet är 
medlemsavgifter och statsbidrag.  Gällande statsbidraget grundar sig bidraget 
främst på antal medlemmar och antal verksamma föreningar i organisationen.  

För att räknas som verksam förening kräver Socialstyrelsen, som är den enhet 
som handlägger statsbidraget, att föreningen dels har minst 10 medlemmar 
inom sitt verksamhetsområde samt att föreningen kan styrka sin verksamhet 
genom att ha antagit stadgar, valt styrelse och upprättat årsmöteshandlingar. 

Som motionären anger har flera föreningar under åren inte inlämnat kopior på 
sina årsmöteshandlingar tid eller inte inlämnat handlingar alls. Årligen saknas, 
vid tidpunkten angiven i Diabetesförbundets stadgar §20 och §25, fullständiga 
handlingar från cirka 20-40% av lokal- och länsföreningarna vilket inneburit en 
ökad arbetsbelastning och kostnad för förbundskansliet att få in handlingarna i 
tid inför revisorernas granskning till ansökan om statsbidrag.  

Under perioden 2016-2019 gick organisationen ekonomiskt miste om cirka 
250.000 kr i statsbidrag. Bidraget räknat per godkänd förening har årligen legat 
på cirka 20.000 kr. 

Förbundsstyrelsen har i sitt förslag om revidering av §20 och §25 ”Underlag till 
förbundet” i stadgan angett hur förbundet skall hantera föreningar som inte i tid 
skickat in handlingar. 

Förbundsstyrelsen yrkar att Riksstämman beslutar: 

att anse motionen besvarad. 
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Motion 6 

Motion om ändring av förbundets 
stadga § 5 Medlemsavgift. 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

Vid riksstämman 2018 genomfördes enhetlig medlemsavgift och nuvarande 
fördelning mellan förbundet och lokalföreningarna. Förbundets ekonomi är 
fortsatt inte positiv och vi i lokalföreningarna har pålagts avgifter till förbundet. 

Idag har vi huvudmedlem 350 kr minus 100 kr är för tidningen ger 250 kr varav 
lokalföreningarna får 125 kr (50 %). Supportmedlem 175 kr varav 
lokalföreningarna får 75 kr (42,86 %). Barnmedlem 100 kr varav 
lokalföreningarna får 20 kr (20 %). 

För det flesta lokalföreningar blev det mer intäkter och för en del blev det 
mindre intäkter. 
Vi har alla att följa förbundets stadgar §3. För att klara av dessa åtagande måste 
vi i lokalföreningarna ha en skälig del av medlemsavgifterna. 

För att framtidssäkra fördelningen av medlemsavgifter mellan förbundet och 
lokalföreningarna, ska fördelningen vara en fast procentsats mellan förbundet 
och lokalföreningarna. Vid beräkningen ska den fastställda avgiften för 
medlemstidningen räknas bort. 

Jag föreslår följande ändring och komplettering till förbundets stadgar § 5 
Medlemsavgift. 

Förslag till beslut. 

Att Medlemsavgiften fördelas med en fast procentsats mellan förbundet och 
lokalföreningarna. 

Att Avgiften för medlemstidningen avräknas från medlemsavgiften. 

Att Avgiften för medlemstidningen bestäms av riksstämman. 

Att Medlemstidningen också erbjuds som digital tidning. 

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län 
och skickas in som föreningens egen. 
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Motion 6 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 6 
Alla nivåer inom Diabetesförbundet har olika uppgifter att utföra enligt stadgan 
och medlemsavgiften som tas ut är en av intäktskällorna för att finansiera 
verksamheten. 

Medlemsavgiftens fördelning bör utgå från respektive nivås behov av 
finansiering för att utföra uppdraget. En procentuell fördelning skulle innebära 
att om det finns behov av att exempelvis höja lokalföreningens del av 
medlemsavgiften så skulle även förbundets del per automatik höjas, och 
medlemmen får betala högre medlemsavgift oavsett om alla nivåer har behov 
av avgiftshöjningen. Förbundsstyrelsen anser att fördelningen fortsatt skall 
anges i kronor och inte via en procentsats. 

Enligt stadgan ingår tidningsprenumerationen i medlemsavgiften för 
Huvudmedlem, avgiften ingår i förbundets del av medlemsavgiften och 
Riksstämman fattar inte något separat beslut om avgift för 
tidningsprenumerationen. Motionärens anger att kostnaden för tidningen är 
100 kronor, vilket inte stämmer. Produktionskostnaden för medlemstidningen 
är ca 3 800 000 kronor per år, vilket innebär en kostnad på ca 200 kronor per 
Huvudmedlem. Dras denna kostnad bort från förbundets del av 
medlemsavgiften så är det 25 kronor per Huvudmedlem som förbundet får för 
att bedriva verksamhet, erbjuda medlemsförmåner, stötta läns- och 
lokalföreningar, bedriva påverkansarbete etc. medan lokalföreningarna får 125 
kronor enligt Riksstämmans beslut 2018. Förbundsstyrelsen anser att 
tidningsprenumerationen, tillsammans med övriga nationella 
medlemsförmåner, fortsatt skall ingå i förbundets del av medlemsavgiften och 
inte beslutas separat av Riksstämman. 

Under våren 2021 kommer det gå att prenumerera på tidningen Allt om 
Diabetes digitalt, Huvudmedlemmar och prenumeranter kan läsa tidningen via 
hemsida och i en app. Den digitala tidningen är tillgänglighetsanpassad och har 
fler funktioner som gör det enkelt att söka artiklar och dela artiklar i sociala 
medier med mera. 

Med anledning av ovan yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar: 

att avslå att-satserna 1-3, 
att anse att-sats 4 besvarad. 
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Motion 7 

Motion om ändring av förbundets 
stadga § 8 Förbundets organisation. 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

Det finns uppfattning om ordföranderollen ska vara 100%. Förbundet ska ha den 
som är mest lämplig för uppdraget även om personen endast kan vara 
ordförande på minst 50%. 

Vem som ska vara förbundets 1:e vice ordförande skall avgöras av stämman att 
besluta. Det är av vikt för stämman att veta vem som kommer att sköta 
ordföranderollen om denna blir långvarigt sjuk eller måste avgå med omedelbar 
verkan tills ny ordförande är vald. 

Jag föreslår följande ändring och komplettering till förbundets stadgar § 8 
Förbundets organisation. 

Förslag till beslut. 

Att Som nominerad till ordförande i förbundsstyrelsen ska man ange hur stor 
del av uppdraget man åtar sig. 

Att När ordförande åtar sig mindre än 100% av uppdraget ska övrig del av 
uppdraget delas ut till 1:e viceordförande så förbundet har 100% 
representation. 

Att Valberedningen ska även nominera förste vice ordförande så stämman kan 
välja vem som innehar denna post i förbundet. 

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län 
och skickas in som föreningens egen. 
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Motion 7 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 7 
Riksstämman beslutar om ”Funktionsbeskrivning för förtroendevalda” där det 
framgår vad Förbundsordförandens uppdrag är. Förbundsordföranden har inte 
möjlighet att avsäga sig delar av uppdraget, utan har alltid ansvar för det 
uppdrag som Riksstämman givit Förbundsordföranden. Det är viktigt att särskilja 
på uppdragets omfattning avseende ansvar respektive den arbetstid som 
uppdraget innebär och det arvode som Riksstämman beslutat om. 

Förbundsstyrelsen, med undantag för ordförandena, är inte operativa utan det 
är förbundskansliet som arbetar operativt. För att uppfylla Riksstämmobeslutet 
från 2018 om budget i balans så halverades antalet anställda på 
förbundskansliet under år 2019. Detta innebar att förbundsstyrelsen fick träda 
in och utföra flera operativa arbetsuppgifter som tidigare utförts av kansliet. 
Förbundsordföranden fick då överta de intressepolitiska arbetsuppgifter som 
tidigare delades av fyra personer på förbundskansliet, mängden arbete var 
orimligt för en person att utföra själv. Förbundsordföranden är ytterst ansvarig, 
men har enligt funktionsbeskrivningen möjlighet att delegera till alla personer i 
styrelsen. Efter den extra Riksstämman 2020 delegerade Förbundsordföranden i 
enlighet med funktionsbeskrivningen delar av arbetsuppgifterna kopplade till 
det intressepolitiska påverkansarbetet till förste vice ordförande. 
Förbundsordföranden hade fortfarande det yttersta ansvaret, precis som då 
arbetsuppgifterna utfördes av kansliets personal. 

I samband med delegeringen av arbetsuppgifter så identifierades otydligheter i 
funktionsbeskrivningen avseende vad som rimligen skall anses ingå i 
Förbundsordförandens och de vice ordförandenas uppdrag. Är det exempelvis 
rimligt att de ideellt skall utföra arbetsuppgifter som tidigare utfördes av sex 
anställda vid förbundskansliet? Förbundsstyrelsen föreslår inför Riksstämman 
ett förtydligande av Funktionsbeskrivning för förtroendevalda där uppdragen 
blir tydligare. 

Idag utser Förbundsstyrelsen förste och andre vice ordförande inom sig. Detta 
innebär en flexibilitet under mandatperioden för att konstituera om sig och utse 
andra ledamöter till förste och andre vice ordföranden, exempelvis om 
förutsättningarna för en ledamot att engagera sig förändras, eller om en annan 
ledamot har kompetens som verksamheten har behov av i rollen som förste 
eller andre vice ordförande. Förbundsstyrelsen har även möjlighet att delegera 
uppgifter till en ledamot som innehar sakkunskap inom ett område som inte 
någon av ordförandena har. 

Om Riksstämman skulle utse Förste vice ordförande och denna person behöver 
träda ifrån uppdraget så krävs det en extra Riksstämma för att utse en ny Förste 
vice ordförande. 
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Motion 7 

Med anledning av ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman 
beslutar: 

att avslå motionen. 
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Motion 8 

Motion om ändring av förbundet 
stadga § 6 Medlemsregister. 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

För att kunna använda dagens tillgängliga teknik behöver vi ha mer information 
från våra medlemmar. Har vi medlemmarnas mobiltelefonnummer kan vi skicka 
grupp-SMS som påminnelse om aktiviteter m.m. Har vi medlemmars E-post spar 
vi porto vid utskick och kan öka vår information till dem utan ökade kostnader. 

Jag föreslår följande ändring av förbundets stadga § 6 medlemsregister. 

Förslag till beslut. 

Att vid medlemsansökan på hemsidan ska det påtalas om vikten att förbundet 
får följande uppgifter, E-post* och mobiltelefon*. 

Att Två förtroendevalda i varje lokalförening har en egen klassning i 
medlemsregister så de får tillgång till handlingar via inloggning på förbundets 
hemsida som övriga medlemmar inte ska ha tillgång till. 

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län 
och skickas in som föreningens egen. 
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Motion 8 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 8 
I formuläret för medlemsansökan på hemsidan finns det möjlighet att ange e-
postadress och mobiltelefon, eftersom det inte är ett krav att ha e-postadress 
eller mobiltelefon för att vara medlem i förbundet så är det inte tvingande att 
ange dessa uppgifter. 

Föreningarna använder möjligheten att kontakta medlemmar via e-post och 
mobil/SMS i varierande grad, vikten för Förbundet att få in dessa uppgifter 
utifrån den verksamhet som bedrivs varierar därmed beroende på vilken 
förening personen tillhör. Medlemmarna har rätt att avstå från att ange 
uppgifterna ifall de inte vill bli kontaktade på dessa sätt. 

Enligt stadgan är det upp till Förbundsstyrelsen att vid var tid besluta vilka 
uppgifter som skall finnas med i medlemsregistret, baserat på verksamhetens 
behov. Förbundsstyrelsen anser att det är olämpligt att i stadgan ange vilken 
information som skall finnas på förbundets hemsida i anslutning till ett formulär 
för medlemsansökan. 

Informationen som anges i anslutning till formulär för medlemsansökan, oavsett 
om det är på hemsidan eller i andra format, ses löpande över för att uppfylla 
både verksamhetens behov och medlemmens behov av att bli informerad.  

Motionären föreslår att två förtroendevalda från varje lokalförening skall ha 
tillgång till mer information än övriga förtroendevalda och medlemmar. Att 
vissa medlemmar skall ha tillgång till mer information än andra anser 
Förbundsstyrelsen inte vara ett demokratiskt arbetssätt. Förslaget innebär även 
att personella och ekonomiska resurser behöver avsättas för att bygga om 
förbundets hemsida så att enbart vissa personer skall ha åtkomst till viss 
information. Konsekvensen skulle bli att det årligen kommer att krävas en 
arbetsinsats på förbundskansliet för att uppdatera behörigheter avseende vilka 
som skall ha åtkomst. Idag är det få föreningar som skickar in uppgifter till 
förbundskansliet om vilka som sitter i styrelsen samt meddelar förändringar, 
detta kommer med stor sannolikhet även gälla uppgifter om vilka som skall ha 
dessa behörigheter. 

Med anledning av ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman 
beslutar: 

Att anse första att-satsen för besvarad, 

Att avslå andra att-satsen. 
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Motion 9 

Motion om ändring av förbundet 
stadga § 10 Förbundsstyrelsen. 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

Under lång tid har insynen i förbundsstyrelsen beslut och arbete varit mycket 
bristfällig 
För att öka insynen i förbundsstyrelsens beslut och arbete krävs full öppenhet 
mot lokal och länsföreningarna. 

Vi i lokalföreningar, länsföreningarna och förbundet måste bli ett tillsammans. 
Idag är det vi och dom, detta är inte hållbart utan vi måste komma närmre 
varandra och jobba mot samma mål. 

Jag föreslår att förbundets stadgar (§ 10 Förbundsstyrelsen) ändras och 
kompletteras för att öka insynen i förbundets ekonomi. Det krävs total 
transparens för oss förtroendevalda i lokal och länsföreningarna. 

Förslag till beslut. 

Att För beslutsförhet av förbundsstyrelsen krävs att minst hälften av 
ledamöterna plus en mötesordföranden är närvarande. 

Att Styrelsemöteskalender finns tillgängliga för anslutna föreningar. 

Att Styrelsemötesagendan skickas ut via E-mail till anslutna föreningar senast 5 
dagar innan mötet. 

Att Protokoll från styrelsemöten inklusive bilagor skickas ut via E-mail till 
anslutna föreningar senast 14 dagar efter mötet. 

Att Protokoll ska undertecknas av mötessekreterare, mötesordförande samt 
minst en justeringsperson. 

Att Vid byte av mötessekreterare och mötesordförande under pågående möte 
ska detta ske vid § skifte. 

Att Samtliga handlingar ska finns tillgängliga för två förtroendevalda i varje 
lokalförening via inloggning på förbundets hemsida. 

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län 
och skickas in som föreningens egen. 
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Motion 9 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 9 
Riksstämman utser Förbundsstyrelsen som leder förbundets verksamhet till och 
med nästa ordinarie Riksstämma. Styrelsen och de enskilda ledamöterna 
ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. 
Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets strategiska arbete och ska se till att 
förbundets medelsförvaltning innefattar en tillfredsställande kontroll, 
säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställt idéprogram samt 
mål och strategier, utöva ett tydlig intressepolitiskt och strategiskt ledarskap. 

Förbundsstyrelsens beslut och arbete granskas löpande av revisorerna som 
Riksstämman utser. 

Förbundsstyrelsen informerar föreningarna om det som sker inom förbundet 
bland annat genom Förbundsbladet och dialogmöten. Protokollen som skrivs vid 
Förbundsstyrelsens sammanträden är beslutsprotokoll, vilket innebär att 
besluten protokollförs men inte diskussioner etc. under sammanträdet. Det 
skriftliga underlag som styrelsen fattar beslut utifrån finns tillgängligt för 
revisorerna att granska. Om ett beslut exempelvis avser personalärenden så kan 
det i protokollet hänvisas till en bilaga för utförligare information kring ärendet. 

Avseende beslutsförhet föreslås i Förbundsstyrelsens förslag till ny stadga en 
skrivning motsvarande den motionären föreslår, som skall gälla styrelserna på 
alla nivåer inom organisationen. 

Förbundsstyrelsens möteskalender finns på förbundets hemsida. Alla 
medlemmar har möjlighet att se när förbundsstyrelsen kommer att 
sammanträda. Förslag till agenda och handlingar inför styrelsesammanträden är 
arbetsdokument, det är inte dokument som är officiella eller som 
Förbundsstyrelsen fattat beslut om. Arbetsdokument är alltid interna skall inte 
spridas utanför styrelsen. Beroende på vilken information som handlingarna 
innehåller så får dessa enligt lag inte skickas per e-post, utan behöver hanteras i 
tekniska system som uppfyller lagkrav avseende vilka som har åtkomst etc. 

Protokollen från styrelsens sammanträden bör enligt Förbundsstyrelsens 
Arbets- och delegationsordning vara justerade inom 14 dagar. Vid tidigare fysisk 
signering av protokoll som krävde att protokollen skickades runt postalt så 
kunde det ta längre tid. Sedan digital signering av protokoll infördes under år 
2020 så har protokollen justerats inom 14 dagar, ibland samma dag som 
sammanträdet ägde rum. I praktiken är det inte alltid möjligt att justera inom 14 
dagar, styrelsen kan besluta om ändringar i styrdokument och då skall de 
reviderade styrdokumenten vara bifogade protokollet – vilket innebär att 
styrelseprotokollet skall renskrivas och olika styrdokument skall redigeras innan 
protokollen skall justeras, beroende på kansliets arbetsbelastning och helgdagar 
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Motion 9 

etc. så kan det vara svårt att få ett justerat protokoll inom 14 dagar. I 
normalfallet görs protokollen tillgängliga för föreningarna inom två arbetsdagar 
från att de har justerats. 

Vilka som skall underteckna protokollen från styrelsens sammanträden påverkas 
av vilka beslut som tas, på vilket sätt de tas och vilka lagkrav som finns. I vissa 
fall måste mötessekreteraren, mötesordföranden och samtliga ledamöter som 
deltog på sammanträdet underteckna protokollet. Det är olämpligt att i stadgan 
reglera vilka som skall underteckna ett protokoll eftersom lagar, myndigheter 
och banker kan ställa olika krav beroende på vad styrelsen fattar beslut om. 

I protokollen från styrelsens sammanträden noteras vilka som deltagit under de 
olika beslutspunkterna. Har en person inte deltagit under hela punkten och 
därmed inte fått tillräckligt med information för att kunna delta i beslutet så 
står personen i protokollet som ej närvarande under punkten. Om en 
mötesordförande är jävig i ett ärende så lämnar personen rummet och en 
annan person träder in som mötesordförande då punkten behandlas. Det kan 
ibland uppstå situationer där en mötesordförande eller mötessekreterare 
lämnar mötet mitt under behandlingen av en punkt, exempelvis vid ett tekniskt 
problem under ett telefonmöte eller digitalt möte. Om det tekniska problemet 
blir utdraget så kan någon annan av praktiska skäl överta rollen som 
mötesordförande eller mötessekreterare. Då själva beslutet tas under punkten 
sker inget byte av mötesordförande eller mötessekreterare. Att i stadgan 
reglera att byte av mötesordförande och mötessekreterare sker vid 
paragrafskifte skapar praktiska problem, exempelvis att hela punkten måste 
behandlas på nytt innan beslut kan tas. 

Motionären föreslår att två förtroendevalda från varje lokalförening skall ha 
tillgång till mer information än övriga förtroendevalda och medlemmar. Att 
vissa medlemmar skall ha tillgång till mer information än andra anser 
Förbundsstyrelsen inte vara ett demokratiskt arbetssätt. Förslaget innebär även 
att personella och ekonomiska resurser behöver avsättas för att bygga om 
förbundets hemsida så att enbart vissa personer skall ha åtkomst till viss 
information. Konsekvensen skulle bli att det årligen kommer att krävas en 
arbetsinsats på förbundskansliet för att uppdatera behörigheter avseende vilka 
som skall ha åtkomst. Idag är det få föreningar som skickar in uppgifter till 
förbundskansliet om vilka som sitter i styrelsen samt meddelar förändringar, 
detta kommer med stor sannolikhet även gälla uppgifter om vilka som skall ha 
dessa behörigheter. 
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Motion 9 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman 
beslutar: 

att anse första och andra att-satsen besvarade, 

att avslå tredje till och med sjunde att-satsen. 
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Motion 10 

Motion om ändring av förbundet 
stadga § 11 Förbundskonferens. 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

När förbundsstyrelsen begär förbundskonferensen om råd och vägledning för 
beslut behöver detta meddelas lokalföreningarna i god tid före 
förbundskonferensen. Vi lokalföreningarna måste få tid att behandla frågan. 

Jag föreslår följande ändring och komplettering till förbundets stadgar § 11 
Förbundskonferens. 

Förslag till beslut. 

Att När förbundsstyrelsen begär att förbundskonferensen i en viss fråga lämnar 
råd och vägledning för ett beslut ska dessa frågor och råd skickas ut via E-mail 
till anslutna föreningar senast 30 dagar innan. 

Att I sådana fall ska minnesanteckningar föras som inom två veckor ska justeras 
av två särskilt utsedda justeringspersoner och skickas ut via E-mail till anslutna 
föreningar samt finnas tillgängliga via inloggning på förbundets hemsida. 

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län 
och skickas in som föreningens egen. 
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Motion 10 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 10 
I de fall Förbundsstyrelsen önskar att Förbundskonferensen lämnar råd eller 
vägledning i en fråga så är det frågans natur som avgör på vilket sätt och i vilken 
tid som frågan lämpligen presenteras. 

Det är inte alltid som en fråga uppstår internt, frågor kan även uppkomma från 
en extern part eller från myndigheter. Dessa frågor kan uppkomma efter att 
kallelsen till Förbundskonferensen skickats ut och Förbundsstyrelsen kan 
behöva svara med kort varsel och då önska att få synpunkter från föreningarna i 
samband med konferensen. 

Att i stadgan låsa sig till en specifik teknisk lösning för att kommunicera, så som 
via e-post som motionären föreslår, kräver att Riksstämman behöver fatta 
beslut om ändring i stadgan för att kunna använda andra kommunikationssätt 
då nya tekniker utvecklas. Detta kan jämföras med att vi i dagens stadga är låsta 
till att skicka ut viss information via post, vilket är väldigt kostnads- och 
resurskrävande, och låter oss inte utnyttja de nya tekniska lösningar som finns 
för att kommunicera. 

Förbundsstyrelsen föreslår i förslag 5 ändring av stadgan avseende hur råd vid 
Förbundskonferensen noteras: ”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.” 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman 
beslutar: 

att avslå motionen. 
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Motion 11 

Motion om ändring av förbundet 
stadga § 12 Räkenskap och revision. 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

Under innevarande mandatperiod har lokal och länsföreningarna ombetts att 
inkomma med förslag till ekonomiska förbättringar till förbundsstyrelsen. 
Många av oss som är förtroendevalda har undrat hur vi ska kunna hjälpa till med 
förslag på ekonomiska förbättringar när vi inte har insyn i förbundets ekonomi. 

Jag föreslår att förbundets stadgar (§ 12 Räkenskap och revision) ändras för att 
öka insynen i förbundets ekonomi. Det krävs total transparens för oss 
förtroendevalda i lokal och länsföreningarna. 

Förslag till beslut. 

Att Antagen budget för kommande verksamhetsår ska skickas ut via E-mail till 
anslutna lokal och länsföreningar tillsammans med protokollet där budgeten 
antogs. Dessa ska också finnas tillgängliga för två förtroendevalda i varje lokal 
och länsförening via inloggning på förbundets hemsida. 

Att Anslutna lokal och länsföreningar minst vart kvartal får budgetuppföljning 
med resultatrapport och balansrapport via E-mail. 

Att Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelsen årligen 
skickas ut via E-mail till anslutna föreningar snarast dock senast den 30 juni. 

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län 
och skickas in som föreningens egen. 
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Motion 11 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11 
Riksstämman väljer en Förbundsstyrelse som har i uppdrag att leda förbundets 
verksamhet fram till och med nästa riksstämma. Styrelsen och de enskilda 
ledamöterna ansvarar för förbundets organisation och förvaltningen av dess 
angelägenheter, i detta ingår att ansvara för förbundets ekonomi. 

Enligt dagens stadga skall årsredovisningen och verksamhetsberättelsen hållas 
tillgänglig för föreningarna senast den 30 juni. Att i stadgan reglera vilken teknik 
som skall användas för att tillhandahålla handlingarna innebär att Riksstämman 
måste besluta om ändring i stadgan för att andra kommunikationssätt skall 
kunna användas då nya tekniker utvecklas. Detta kan jämföras med att dagens 
stadga inte ger handlingsfrihet att använda nya tekniska lösningar som finns för 
att kommunicera, vilket är kostnads- och resurskrävande. 

Riksstämman utser revisorer granskar förbundsstyrelsens arbete. Den 
auktoriserade revisorn granskar löpande förbundets ekonomi och 
Förbundsstyrelsens arbete. De förtroendevalda revisorerna utför 
verksamhetsrevision genom att de löpande under mandatperioden följer de 
förtroendevaldas arbete, kontrollerar att såväl förbundets stadga som beslut 
fattade av Riksstämman och förbundsstyrelsen uppfylls och efterlevs samt 
regelbundet har kontakt med den auktoriserade revisorn. Om revisorerna i sin 
löpande granskning upptäcker något så informerar de Förbundsstyrelsen så att 
styrelsen kan agera. Skulle Förbundsstyrelsen inte agera har revisorerna 
möjlighet att informera föreningarna. 

Då Förbundsstyrelsen behöver råd och förslag i en fråga så tillsätter styrelsen 
normalt ett råd eller arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och sakkunniga, 
så som Finansutskottet. De sätter sig in i frågan och lämnar sedan förslag samt 
råd till Förbundsstyrelsen. Mellan den ordinarie Riksstämman 2018 och den 
extra Riksstämman 2020 gick dåvarande Förbundsstyrelsen ut till föreningarna 
och informerade om det ekonomiska läget samt välkomnade förslag på 
lösningar från föreningarna utifrån den information som delgavs föreningarna. I 
den löpande verksamheten förväntas inte föreningarna vara insatta i 
Förbundets ekonomi på detaljnivå. I de fall som Förbundsstyrelsen önskar få råd 
och förslag från föreningarna i en fråga så skall föreningarna även få tillräckligt 
med information om frågeställningen för att kunna yttra sig. 

Motionären lämnar förslag på hur föreningarna kan hållas informerade om 
förbundets ekonomi. Enbart kvartalsvisa balans- och resultatrapporter ger inte 
en heltäckande bild av förbundets ekonomi. Förbundsstyrelsen och revisorerna 
får i samband med styrelsemötena även information om bakgrunden till 
siffrorna i rapporterna samt vad som är på gång och som kommer påverka 
ekonomin. Informationen är på den detaljnivå som krävs för de som sitter i 
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Motion 11 

Förbundsstyrelsen, men föreningarna har inte behov av så detaljerade 
rapporter. Idag informeras föreningarna via till exempel dialogmöten och 
Förbundsbladet om aktuell verksamhet inom Förbundet.  

Motionären föreslår att två förtroendevalda från varje läns- och lokalförening 
skall ha tillgång till mer information än övriga förtroendevalda och medlemmar. 
Att vissa medlemmar skall ha tillgång till mer information än andra anser 
Förbundsstyrelsen inte vara ett demokratiskt arbetssätt. Förslaget innebär även 
att personella och ekonomiska resurser behöver avsättas för att bygga om 
förbundets hemsida så att enbart vissa personer skall ha åtkomst till viss 
information. Konsekvensen skulle bli att det årligen kommer att krävas en 
arbetsinsats på förbundskansliet för att uppdatera behörigheter avseende vilka 
som skall ha åtkomst. Idag är det få föreningar som skickar in uppgifter till 
förbundskansliet om vilka som sitter i styrelsen samt meddelar förändringar, 
detta kommer med stor sannolikhet även gälla uppgifter om vilka som skall ha 
dessa behörigheter. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman 
beslutar: 

att avslå första och andra att-satsen, 

att anse tredje att-satsen besvarad. 
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Motion 12 

Motion om ändring av förbundet 
stadga § 9 Riksstämma g) 
Valberedningen. 
Motionär: Joachim Johansson, Södra Skånes Diabetesförening. 

Förbundsstyrelsen ska representera hela landet. 

I sitt arbete ska valberedningen särskilt beakta att förbundsstyrelsen 
samansättning representerar alla regioner i landet. 

Valberedningen bör nominera ledamöter till förbundsstyrelsen så att varje 
region är representerad med vars en ledamot. 

Förslag till beslut. 

Att Valberedningen bör nominera minst en ledamot till förbundsstyrelsen i var 
region. 

Motionen är antagen på AU-möte 2020-11-17 av Diabetesföreningen i Skåne län 
och skickas in som föreningens egen. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 12 
Riksstämman definierar Valberedningens uppdrag i ”Funktionsbeskrivning för 
förtroendevalda” och lyfter där vad Valberedningen skall ta hänsyn till i sitt 
arbete. Vid Riksstämman 2018 beslutades följande: 

”I sitt arbete ska valberedningen jämföra kandidaternas kompetenser och deras 
förmåga att arbeta i en 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 i förbundsstyrelsen så att 
varje region är representerad. I sitt arbete ska valberedningen särskilt beakta att 
förbundsstyrelsen i sitt arbete inte är en operativ styrelse.” 

Valberedningen har redan idag ett uppdrag som innebär att om det är möjligt så 
skall varje region vara representerad i styrelsen. Dock är det inte 
regionstillhörighet som skall väga tyngst då valberedningen förslår en styrelse, 
utan det är kandidaternas kompetens och samarbetsförmåga. Viktigt att notera 
är att en ledamot i förbundsstyrelsen representerar i styrelsearbetet hela 
Sverige och inte den förening eller region som han eller hon kommer från. 

Förbundsstyrelsen anser inte att det i stadgan skall regleras att Valberedningen 
bör nominera minst en ledamot till förbundsstyrelsen från varje region, detta 
bör fortsatt regleras i funktionsbeskrivningen och kandidaternas kompetens 
samt samarbetsförmåga bör fortsatt väga tyngst. Se Förbundsstyrelsens förslag 
till Funktionsbeskrivning för förtroendevalda. 

Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen på att Riksstämman beslutar: 

att anse motionen besvarad. 
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Motion 13 

Motion angående marknadsföring av 
Svenska Diabetesförbundet 
Idag finns det ett flertal diabetesorganisationer, som försöker locka till sig 
medlemmar genom kontinuerlig annonsering. 

Vårt förbund ses mycket sällan i massmedia och kan på så sätt glömmas bort av 
allmänheten och presumtiva medlemmar. 

Ett ökat antal medlemmar ger inkomst till förbundet genom medlemsavgift, 
men att inte förglömma också ett ökat statsbidrag. 

Härmed yrkas att riksstämman beslutar: 

Att marknadsföra Svenska Diabetesförbundet i de största tidningarna i landet 
gällande från norr till söder 

Att annonsering sker minst en gång i halvåret 

Att forskningsfonden står för kostnaderna 

MariAnne R Lymer 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 13 

Marknadsföring av Svenska Diabetesförbundet 

Kostnaden för att annonsera i de största tidningarna två gånger per år skulle 
kosta minst 250 000 kr, framtagande av annonser i olika format ca 50 000 kr. En 
summa på cirka 300 000 kr som motsvarar cirka 850 nya medlemmar i årsavgift. 
Inget tyder på att annonsering skulle inbringa motsvarande antal medlemmar. 
En medlemsvärvningskampanj i sociala medier skulle ge lika stort utslag för en 
väsentligt mindre summa.  

Diabetesförbundet har tagit fram pluggannonser för Bli medlem och Gör 
Risktest som finns nedladdningsbara på hemsidan för lokalföreningarna att 
skicka till- eller annonsera i lokaltidningar. 

Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond är en egen juridisk 
person. Svenska Diabetesförbundets Riksstämma kan inte besluta vad en annan 
juridisk person skall göra. (Forskningsfondens syfte är att finansiera 
Diabetesforskning – inte finansiera annonskostnader för Diabetesförbundet för 
att kanske locka fler medlemmar) 

Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar: 

att   avslå motionens första att‐sats med hänvisning till kostnader, 

att   avslå motionens andra att‐sats med hänvisning till kostnader, 

att   anse motionens tredje att‐sats besvarad. 
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Motion nr 14 - angående ett enat förbund för 
medlemmarnas bästa - drogs den 29 april 2021 
tillbaka av motionärerna och kommer därmed 
inte att behandlas under Riksstämman

Motion angående ett enat förbund 
för 
medlemmarnas bästa 
Motionärer: Birgitta Kihlberg och Monica Engström medlemmar i Hufvudstadens 
Diabetesförening med omnejd (HDF). 

Följande motion behandlades vid Riksstämman 2015 (motionär Bernt 
Johansson) 

Motion 

För ett antal år sedan bestämde sig några föreningar att lämna 
Diabetesförbundet efter interna konflikter. Avhopparna nöjde sig inte med att 
avgå ur Diabetesförbundet utan man bildade också ett nytt nationellt förbund, 
Dios, Diabetesorganisationen i Sverige. 

Splittringen är en katastrof för diabetesrörelsen i Sverige och Diabetesförbundet 
måste agera. Det går inte att gömma sig bakom "att vi har föreningsfrihet i 
Sverige". 

Konflikten har pågått i flera år och det som är irriterande är att vi varken hör 
eller ser några åtgärder som löser konflikten. Man "sopar problemen under 
mattan". 
Flertalet medlemmarna gillar inte det här. Det visar sig bl a på att under tiden 
konflikten pågått har medlemsantalet minskat med några tusen medlemmar. 
Och detta i en tid då diabetes ökar i vårt land och i hela världen. 

Medlemmarna är inte betjänta av osämja och oenighet bland förtroendevalda. 
Vi medlemmar vill ha ett förbund som arbetar för oss och våra anhöriga med bl 
a intressepolitik, omvårdnadsfrågor och stötta med utbildning. 128



Motion 14 

Förbundet ska också vara en "påtryckargrupp" som informerar och 
opinionsbildar kring frågor som rör diabetes. Det viktigaste för en 
påtryckargrupp är att den representeras av många. Då hörs man i det 
massmediala surret och en bättre ekonomi gör att man kan satsa mer på 
verksamhetsinsatser. 

För mig, som bor i Stockholm, är situationen den att jag har två nationella 
förbund, "Svenska Diabetesförbundet" och "Diabetesorganisationen i Sverige" 
samt två föreningar "Storstockholms diabetesförening" och "Hufvudstadens 
Diabetesförening" att välja på. Vem är betjänt av allt detta? 

Hur trodde någon att det skulle gynna verksamheten att splittra Förbundet? Det 
skapar bara oreda. Jag känner mig vilsen i systemet och jag undrar hur man 
tänker på Socialstyrelsen, bland politiker och sponsorer, läkemedelsföretag m fl? 

Om fler arbetar för samma sak kan vi åstadkomma mycket mer än om var och 
en arbetar på egen hand. Tillsammans blir vi starka. 

Vi yrkar på 

att Riksstämman antar motionen 

att Diabetesförbundets styrelse tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att 
fortsätta samtalen med syfte att nå en överenskommelse att bilda ett nytt 
förbund. 
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Motion 14 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 14 

Denna motion behandlades på Riksstämman 2018 och har inför denna 
Riksstämma skickats in på nytt. Riksstämman 2018 beslutade att anse motionen 
besvarad i enlighet med Förbundsstyrelsen förslag som lyfte vikten av att 
Diabetesförbundets personella som ekonomiska resurser bör läggas på att 
utveckla Diabetesförbundet som den självklara rösten för människor med 
diabetes och deras anhöriga i Sverige. 

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om att vi får en starkare röst om 

alla är medlemmar i samma organisation. Diabetesförbundet har en självklar 

ställning som funktionsrättsorganisation och nationell röst för personer med 

diabetes. Vår närvaro är efterfrågad i statliga utredningar, arbetsgrupper och 

samarbeten med nationella aktörer inom diabetesområdet. Vi är också en 

självklar röst i de flesta regionala och lokala sammanhang, där vår närvaro 

efterfrågas i arbetsgrupper, nätverk och i sammanhang för att profilera och 

representera i diabetesfrågor. Diabetesförbundet har även ett väl utvecklat 

nordiskt nätverk och ingår som enda svenska Diabetesförbund i IDF, 

International Diabetes Federation. 

Bakgrund 
Diabetesorganisationen i Sverige (DiOS) bildades år 2010 av Storstockholms 
Diabetesförening som efter brott mot stadgarna uteslöts ur Svenska 
Diabetesförbundet vid Riksstämman 2009 samt 4 föreningar som valde att 
lämna Diabetesförbundet under åren 2009/2010. 

Förbundsstyrelsen har fram till Riksstämman 2018, med stöd av beslut på 
Riksstämmorna 2012 och 2015, aktivt arbetat för att kunna ena de två 
organisationerna. Detta har dock hittills inte varit möjligt, då organisationerna 
inte lyckats nå en samsyn kring de centrala frågorna inför ett samgående. I 
samtalen har det funnits skilda uppfattningar kring medlemskapets hemvist, 
uppbörd av medlemsavgifter och i viss mån kring de intressepolitiska frågorna. 

I långt gången process kring samgående 2016 framfördes också att en större 
representation av förtroendevalda från Stockholm skulle ta plats i 
förbundsstyrelsen, något som strider mot Diabetesförbundets demokratiska 
valprocess. 

Diabetesförbundets representanter har i de samtal som förts tidigare varit 
tydliga med att det inte, enligt önskemål från DiOS, är aktuellt att lägga ner 
Svenska Diabetesförbundet som funnits sedan 1943 för att bilda en ny 
gemensam organisation. 
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Motion 14 

Det har också i fall där Diabetesförbundet och DiOS gemensamt bjudits in till 
samverkan i påverkansfrågor, t ex till Transportstyrelsen, varit tydligt att 
inställningen i sakfrågor skiljt sig markant åt. 

Nuläge 
Diabetesförbundet är den största nationella medlemsorganisationen för 
personer med diabetes i Sverige och består av över 100 föreningar med drygt 21 
000 medlemmar. Hufvudstadens Diabetesförening i Stockholm består av 1 600  
medlemmar och tillsammans med lokalföreningarna i Södertälje och Roslagen 
finns det sammanlagt 1 884 medlemmar i region Stockholm. 

DiOS består av fyra lokalföreningar och 2018 hade de uppskattningsvis ca 4 500 
medlemmar (varav drygt 3 700 var medlemmar i Storstockholms 
Diabetesförening), och där flera av medlemmarna var dubbelanslutna till 
Diabetesförbundet. Förutom DiOS finns även andra medlemsorganisationer som 
riktar sig till personer med diabetes, exempelvis Barndiabetesfondens 
Riksförening med 15 lokalföreningar runt om i Sverige. 

Det är fortsatt ett olyckligt läge att det finns två konkurrerande 

diabetesföreningar i Stockholm, som båda har utmaningen att de i dagsläget har 

få medlemmar i förhållande till de uppskattningsvis 125 000 personer med 

diabetes som bor i Stockholmsregionen. Diabetesförbundet behöver ett tydligt 

mandat i Stockholmsregionen, eftersom en fjärdedel av Sveriges befolkning bor 

i regionen och med den en stor representation av den vårdpolitiska makten. 

Förbundsstyrelsen menar emellertid fortsatt att ytterligare samtal för att enas 

om en gemensam organisation för närvarande inte är det bästa sättet att 

använda Diabetesförbundets resurser. Istället bör kraft läggas på att fortsätta 

utveckla Diabetesförbundet och dess egna föreningar – varav tre finns i 

Stockholmsregionen – som den fortsatt självklara rösten för personer med 

diabetes och deras anhöriga i Sverige. Genom att stärka vår egen organisation, 

höras och synas mer, skapar vi möjligheter att attrahera fler medlemmar och nå 

ännu högre genomslagskraft i kontakten med beslutsfattare på nationell, 

regional och lokal nivå. 

Sedan Riksstämman 2018 har inte det skett några förändringar i 
organisationernas ståndpunkter och Förbundsstyrelsen kvarstår därför vid att 
Diabetesförbundets resurser bör läggas på att fortsätta utveckla vår egen 
organisation. 

Föreningar som delar Diabetesförbundets värderingar och syn i sakfrågor har 
möjlighet att ansöka om att ansluta sig till Diabetesförbundet. 
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Mot denna bakgrund yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämman beslutar: 

att avslå motionen. 
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Motion 15 

Profilboende för äldre 
Var ska vi bo tryggt när vi blir äldre? 

Diabetes är en av de sjukdomar som växer mest i världen. Inom EU:s länder 
beräknas antalet diabetiker uppgå till ca 38 miljoner sjuka år 2035. 

På alla politiska nivåer talar man sig varma för att äldre ska känna trygghet, 
valfrihet och kunna utöva självbestämmande. Men vem tar hänsyn till vårt 
dagliga och omfattande hjälpbehov? 

Boendefrågan engagerar. Inom Stockholmsregionen finns ett stort behov av 
anpassat boende för äldre. Och då särskilt för multisjuka och kroniker. Till någon 
av dessa grupper hör alla äldre personer med diabetes. 

HDF hemställer till Riksstämman besluta 

att Diabetesförbundet kraftfullt verkar för att landets diabetiker ska kunna 
erbjudas anpassat boende. 

Birgitta Kihlberg och Monica Engström 
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Motion 15 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 15 

Denna motion behandlades vid Riksstämman 2015 och har skickats in på nytt 
inför denna Riksstämma. Riksstämman 2015 ansåg att motionen var besvarad. 

Motionären berör en mycket viktig fråga som är aktuell inte minst på 
regeringsnivå. Diabetesförbundet har på flera sätt engagerat sig i frågan. Mellan 
2012-2015 deltog förbundet i en referensgrupp för att ta fram en 
standardisering med titeln “Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och 
rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”. 
Standarden kan användas av kommunerna vid upphandling och vid uppföljning 
av boenden för äldre. I arbetet med framtagandet var Förbundets uppgift att 
bevaka att diabetesrelaterade krav fanns med. 

Inom den kommunala vård- och omsorgsenheten behöver kunskapen om 
Diabetes höjas och standardiseras. Nationella arbetsgruppen för diabetes vid 
Sveriges Kommuner och Regioner, där också Diabetesförbundet ingår, har i 
uppdrag att följa och analysera kunskapsutvecklingen och eventuella variationer 
i vårdpraxis, samt utarbeta gemensamma kunskapsunderlag för att förbättra 
diabetesvården i Sverige. 

Nationella arbetsgruppen för diabetes har utformat viktiga verktyg i form av 
kunskapsstöd. Det finns ett specifikt kunskapsstöd som vänder sig till de som 
vårdar äldre diabetespatienter med typ 1-diabetes och typ 2-diabetes i 
kommunal omsorg, hemsjukvård och särskilt boende. Syftet är att ge vägledning 
och stöd. Skillnaden mellan biologisk ålder och kronologisk ålder tenderar att 
öka med åren. Individens fysiologiska och funktionella förutsättningar samt 
förväntade återstående livslängd varierar kraftigt. Därför är gruppen äldre med 
diabetes mycket varierad. Riktlinjer för vården av de äldre måste därmed 
anpassas till individen och i första hand inriktas på välbefinnande och en god 
livskvalitet. 

Dessa verktyg är viktiga steg på vägen för ökad utbildning inom hemtjänst och 
boenden så att alla med diabetes kan få ett tryggt boende. Diabetesförbundet 
hjälper till att sprida information om dessa verktyg. 

Frågan om profilboende för enbart personer med diabetes är en tanke som 
intresserar och engagerar. Förbundet avser att fortsätta bevaka frågan och 
uppmuntra utvecklingen av profilboende där förutsättningar och underlag finns. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Förbundsstyrelsen att Riksstämma 
beslutar: 
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att anse motionen besvarad. 
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