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Verksamhetsinformation 

1. Ny ordförande vald  
Nu är den extra riksstämman för fyllnadsval avslutad.  

Till ordförande valdes Thomas Löfvenius som kommer direkt från förbundsstyrelsen där 
han under föregående period varit vice ordförande. Thomas sitter som ordförande fram 
till ordinarie riksstämma som äger rum nästa år.  

Förutom ordförande genomförde riksstämman fyllnadsval till förbundsstyrelsen. Till 
förbundsstyrelsen valdes Dick Fridén, Helene Hellmark Knutsson, Lena Jonsson, Lars 
Persson, Kjell-Åke Nilsson och Ove Nilson. Sedan tidigare sitter Jonas Bergstedt, Linda 
Blom, Patrik Strömberg och Anna Stigsdotter i styrelsen. Den nya styrelsen träffas för sitt 
konstituerande möte 21-22 mars.  

Riksstämman genomfördes för första gången helt digitalt. Röstdeltagandet var högt och 
den respons vi har fått in från deltagarna har varit positiv. 

 

2. Nya coronaviruset (Covid-19) 
Vi får in många frågor gällande diabetes och det nya coronaviruset från oroliga 
medlemmar då diabetes utgör en av riskgrupperna för sjukdomen. Vill vi uppmana våra 



 

 

 

medlemmar att lyssna på Folkhälsomyndigheten för att få den senaste informationen 
om viruset samt information om vad som gäller för de olika riskgrupperna.  

Vill man ställa frågor om coronaviruset ska man ringa 113 13. Om man känner symptom 
ska man i första hand läsa på www.1177.se för mer information och i andra hand ringa 
1177. 

Gällande förbundskonferensen som kommer äga rum senare i vår så följer vi 
utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och bedömning av antal personer 
som får närvara vid större sammankomster. Vid eventuell förändring av läge och 
myndigheters bedömning som föranleder att förbundskonferensen ställs in kommer vi 
att i första hand meddela det direkt via mail till inbjudna och anmälda deltagare. 

För senaste informationen, besök Folkhälsomyndighetens hemsida  

 

3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse  
Nu är 2019 års verksamhet och ekonomi avslutad och redovisad vilket innebär att vi 
inom kort kommer publicera verksamhetsberättelse och årsredovisning på hemsidan.  

 

4. Lokala läger 
Varje år är det många som ringer och frågar om var det finns diabetesläger i landet, vem 
som arrangerar dem och deltagaravgifter. För att kunna svara på detta behöver vi er 
hjälp.  

Vi ber er att lämna oss information om vilka läger ni planerar under året (både för barn 
och vuxna). För att förenkla hanteringen har vi tagit fram en blankett som ni kan fylla i 
och skicka in till oss. Vi kommer sedan att sammanställa den här informationen och göra 
den tillgänglig på vår hemsida.  

Skicka in den ifyllda blanketten till oss senast den 31 mars.  

Till blanketten   

 

5. Årsmöteshandlingar 
Så här i årsmötestider vill vi påminna alla föreningar om att skicka in era 
årsmöteshandlingar till oss så att vi kan ansöka om statsbidrag för 2020.  

Socialstyrelsen, som ger statsbidrag till Svenska Diabetesförbundet, ställer allt högre 
krav på organisationerna vad gäller registrering i medlemsregister och underlag från 
läns- och lokalföreningar i form av verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/blanketter/information-om-lokala-lager/


 

 

 

VI har tagit fram en lista på vilka handlingar det är vi behöver få in. Ni hittar 
informationen på hemsidan 

Till hemsidan 

 

6. Tandvårdsförsäkring 
Diabetesförbundet är nu stolta över att kunna presentera en tandvårdsförsäkring som 
våra medlemmar har möjlighet att teckna! 

Med Tandvårdsförsäkringen får du snabbt och enkelt ersättning för dina 
tandläkarkostnader upp till ett årligt maxbelopp. 

Om försäkringen i korthet: 

• Tandvårdsförsäkringen ersätter de vanligaste åtgärderna såsom årlig rengöring, 
fyllningar, behandling av sjukdom, röntgen samt akut tandvård. 

• Försäkringen kan tecknas av dig som är huvudmedlem mellan 23-70 år och 
gäller sedan till 75 år. 

• Kräver ingen hälsodeklaration 
• De första 90 dagarna gäller försäkringen för akuta skador och därefter fullt, ut 

enligt försäkringsvillkoret. 

Mer information om försäkringen hittar ni på diabetes.se. 

Till hemsidan 

 

7. Kansliets medarbetare 
Precis som på alla arbetsplatser sker det med jämna mellanrum förändringar på kansliet 
i form av nytillkomna medarbetare eller att någon valt att sluta. Ni hittar information om 
vilka det är som finns på kansliet, samt kontaktuppgifter till dem, på vår hemsida. 

Till kontaktuppgifterna 

 

8. Förbundskonferens 
Snart är det dags för årets förbundskonferens! Konferensen riktar sig till alla läns- och 
lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet. Varje förening är välkomna att 
närvara med en deltagare per förening, observera att deltagaren skall vara betalande 
medlem. 

Förbundskonferensen äger rum på Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma, den 
16-17 maj 2020.Konferensen startar på lördagen med registrering och lunch klockan 

https://www.diabetes.se/medlem/for-dig-som-engagerad/foreningsstod/infor-arsmote/
https://www.diabetes.se/medlem/medlemsformaner/medlemsforsakringar/tandvardsforsakring/
https://www.diabetes.se/om-oss/kontakta-oss/medarbetare-kansli/


 

 

 

11.00-12.30, och avslutas på söndagen klockan 15:00 med kaffe och smörgås före 
hemfärd. 

Deltagaravgiften är 950 kronor per deltagare. Faktura skickas till respektive läns- eller 
lokalförening. 

Anmälan ska ske senast den 2 april via formuläret på hemsidan. 

Bokning av resor till och från konferensen skall göras senast en månad innan 
avresedatum via den resebyrå som finns angiven i inbjudan som skickats ut till 
föreningarna. 

Anmälningsformulär och mer information hittar ni på vår hemsida 

Till anmälningsformuläret 

https://www.diabetes.se/om-oss/forbundskonferens/

