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Föreningen hyr en lokal på Kvarnkullen och där äger torsdagsträffarna och styrelsemöten rum, liksom flera
av de övrig arrangemangen.

Intressepolitiskt påverkansarbete
2018 arbetade föreningen intensivt för att förhindra att Ögonmottagningen vid Kungälvs sjukhus lades ned
och flyttades till Mölndal. Ögonmottagningen finns kvar i Kungälv, men har flyttat från sjukhuset till
Kongahälla center. Där är de en del av ögonsjukvården vid Mölndals sjukhus.

•
•

Minskade utbildningskrav för diabetessköterskor inom Västra Götalandsregionen. Ett
tjänstemannaförslag som politikerna begravde.
En utredning (SOU 2018:89) har lagts fram som föreslår att insulinet inte ska vara fritt som det är
nu. Ännu har inget hänt i den frågan och förhoppningsvis händer inget i framtiden heller.

Aktiviteter
Torsdagsträffarna ägde rum den första torsdagen i varje månad med uppehåll för sommaren och jul och
nyår. Vid träffarna diskuteras diabetes och andra aktuella frågor under trevliga former. Föreningens lokal
på Kvarnkulle används för detta och vanligen mellan 14 och 16.
27 mars

Årsmöte i Lilla salen på Kvarnkullen i Kungälv. Förutom att de sedvanliga punkterna på
årsmötet behandlades bjöds det på förtäring. Vi gästades även av Anna Stigsdotter från
Svenska Diabetesförbundets styrelse som berättade om förbundets arbete och problem.

23 maj

Professor Göran Petterson kom till Kvarnkullen och höll ett föredrag om"Diabetes, socker och
hälsa". Under föredraget och den efterföljande diskussionen togs de biokemiska
sammanhangen mellan socker och hälsa upp på ett intressant sätt.

3 oktober

Fika på Tant Rut i Kungälv där det serverades kakor och tårtor anpassade för diabetiker.

14 oktober Föreningen representerades av flera medlemmar vid Seniordagen på Kvarnkullen i Kungälv.
De informerade om diabetes, föreningen och delade ut informationsmaterial.
14 novemberDiabetesläkaren Inger Gustavsson och diabetessjuksköterskan Christina (Kicki) Torén som
berättade om verksamheten på Diabeteskliniken på Kungälvs sjukhus. De visade det senaste
vad gäller ny utrustning för blodsockermätning och injicering av insulin.
14 novemberPå Diabetesdagen var två representanter för föreningen på ICA Kvantum i Nödinge och
informerade om föreningen och om diabetes. Informationsmaterial delades ut och
blodsockret mättes för de som vill.
12 december Julfest på Kvarnkullen med julmat, julmusik och julklappsutdelning.

Möten där Kungälv-Ale Diabetesförening varit representerade
13 april Årsmöte i Västra Götalands Diabetesförening
Lisbet Björnström och Yvonne Byberg representerade föreningen
25-26 maj Förbundskonferens i Stockholm
Ingen från föreningen kunde tyvärr närvara
19 juni Samhällskontrakt 2020 (Kungälvs kommun)
Göran Svensson representerad föreningen
5-6 oktober Regionkonferens i Karlstad
Göran Svensson representerade föreningen

Kommunikation
Under året har föreningen blivit aktiva på webben med en egen hemsida. På grund av begränsningar på
Diabetesförbundets officiella webbplats valde föreningen att skaffa en egen domän: www.diabetes-kringalven.se. Dit länkas det från Diabetesförbundets hemsida, www.diabetes.se. På den nya hemsidan finns
aktuell information om kommande evenemang, rapporter från tidigare evenemang mm.
För att förenkla informationen till medlemmarna togs ett beslut i styrelsen att använda E-post så mycket
som möjligt. Styrelsen ringde runt till de medlemmar som inte hade någon rapporterad E-postadress. Idag
har vi E-postadresser till cirka 70% av alla medlemmar. De medlemmar som har E-post får ett månatligt
nyhetsbrev med information. Övriga får utskick på papper två gånger per år. I början av året skickas
årsmöteshandlingarna ut liksom en planering för hela våren. På hösten innehåller brevet endast
information om höstens händelser.

Slutord
Styrelsen vill framförallt tacka sina medlemmar för att de genom sitt medlemskap gör Svensk
Diabetesförbundet starkt så att vi kan bevaka diabetikernas intressen, både på lokal, regional och på
nationell nivå.
Vi tackar även Kungälvs kommun för ekonomiskt bidrag.
Styrelsen vill slutligen uppmana fler att arrangera sig i styrelsens arbete. Verksamhetsberättelsen för 2018
avslutades med att hela styrelsen avgick. På årsmötet diskuterades föreningens fortlevnad. En ny
ordförande valdes och efter lite diskussioner valde ett antal av den övriga styrelsen att stanna kvar ett år
till.
För att föreningen ska överleva långsiktigt måste styrelsen föryngras/förnyas regelbundet.
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