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Styrelsen har haft 9 st. protokollftirda miiten under

iret

Antalet medlemmar 2018-01-01 var 125 st. Vid irets slut 2018-12-31var antalet
117 st.

I

ntressepolitiskt pfrverkansarbete

Under viren kom det titt fdreningens klinnedom att det fanns ptaner pfr att stlinga
rigonmottagningen pi Kungiitvs sjukhus och ftytta a[[ verksamhet titt Sahlgrenska sjukhuset.
Detta skulte innebhra att de diabetiker i virt niiromride som beriirs av tigonbottenfotografering i
framtiden skutte fA lingre resor frir att fi detta utfrirt. Aina Jonson arbetade intensivt med att ta
kontakt med beriirda parter, fiir att protestera. Hon fiirsiikte liven f& med sig Synskadades
fiirening i denna protest, men tyviirr Lyckades inte detta.
I detta sammanhang bjiid vi ocki in ordfrirande i H?itso-o sjukvirdsnlimnd 4 att komma titt vf,r
fdrening fiir att triiffa medtemmar och kunna svara pfr frlgor om btand annat iigonmottagningens
f tytt ti t t Sa h t g ren ska uni versitetssj ukh uset.
Som

det ser ut nu verkar det tyviirr som att ptanen ftir flytten ligger fast.

Aktiviteter
Arsmijte hiitts den 21 mars pi Kvarnkulten. Fiireningen bjiid pfr f<irtiiring och diabetolog Bjrirn
Etiasson berlittade om rikttinjer och nyheter inom diabetesvirden.

Torsdagsmtiten. Den feirsta torsdagen i varje minad trliffas en grupp medlemmar pfr
Kvarnkutlen. Man diskuterar diabetesfrigor och har trevtigt tiltsammans.

april giistades fiireningen av Niklas Attefall, ordfiirande fiir Hhlso-o sjukvfirdsnlimnd 4 i
Vlistra Gtitaland, fiir att informera och svara pi frfigor.
18

15 oktober dettog fiireningen

pi Seniordagen

p& Kvarnkutten

i

KungHlv.

6 november hade vi hiistmtite p& Kvarnkulten. Den kviilten hade vi besiik av tandhygienist
Annki Nyd6n fr&n Fotktandv&rden. Under en mycket trevtig kvlitt fick vi fiira oss vad som dr
specieltt viktigt fcir oss diabetfker niir det giitler vir tandvird. Vi drack kaffe och it bredda
smorgasar.

10 december bjiid fiireningen pfr julfest i titta saten pf, Kvarnkullen. Det bjiids
skinksmiirg&sar; pepparkakor och gtiigg. Kungllvs lucia kom och sjiing vackert.

pi

I bxirjan av september inbjiids de nya medtemmar som tittkommit under firet titt ett
viitkomstmiite ddr de fick trliffa heta styretsen. 4 nya medtemmar kom. De fick information om
fiireningen och kunde sthlta egna frigor under en stund av trevtigt umglinge.

ir

har vi fiirsiikt att engagera fler medlemmar fiir fiirtroendeuppdrag i
frireningen. Tyvlirr med ditigt resultat!
Liksom tidigare

Riksstlimman 180518 -180520
Fiireningen representerades av ordfiirande Bert Bohlin och Medina Grbic.

Regionkonferens

i Hallsbere 1 8O428

Fiireningen representerades av ordfiirande Bert Bohtin.

I

Jarmo Kyriinseppli och Yvonne Byberg har deltagit i styrelseutbitdning p& Nordiska folkhiigskotan
anordnad avABF 26 och 27 ma1.

Samverkan och reoresentation
Aina Jonson lir Ledamot

i [insfiireningen Vlistra Giitalands diabetesftirening.

Bert Bohlin iir revisor i Vlistra Gtitalands diabetesfiirening.
hfitter miiten en gf,ng i mfinaden. Bert Bohtin och Wonne Byberg har varit fcireningens
representanter.
HSO

RFF

hitter miiten 4 ggr om iret. Aven hiir har Bert Bohtin och Yvonne Byberg varit fiireningens

representanter.
Aina Jonson och Yvonne Byberg har dettagit i miite p& HSN a.

I stutet av december skickades ett brev ut titt atta medtemmar diir styrelsen eftertyste
medtemmar som vitb.&ta si g ftirtroendeuppdra g.

att man kommer att behiiva viitja en hett ny sgrretse pi kommande
irsmtite. lngen av den nuvarande styrelsens [edamiiter iir vald tlingre iin t.o.m 2018 och a[la har
meddetat att de inte st&r titt fiirfogande fiir omvat.
Vi informerade ocksfi om

Styretsen vitt pi fiireningens vlignar tacka Kungiilvs kommun fiir irets anslag tiksom Svenska
Diabetesfrirbundet fiir ekonomiskt bi drag
I stutet av verksamhetsfiret har, som nlimnts ovan, styrelsen gjort ett utskick titt atta i fiireningen
diir vi efterlyst medlemmar som vitt eta sig fcirtroendeuppdrag. Yi har ocksi informerat om att
ingen i nuvarande styrelse kommer att sti titl fiirfogande fiir omval pfr kommande irsmiite.
Detta inneblir att nya krafter nu m&ste titt fiir att en styretse ska[[ kunna vttjas sfi att vi kan
fiirhindra att fiireningen i fcirtlingningen liiggs ner.
En medtem har

hittitts hiirt av sig.

Styretsen har under minga ir pi otika siitt och vid otika tittftitten viidjat om att fler medtemmar i
fiireningen skutte ta pi sig ftirtroendeuppdrag, atttifrin att bti medtem i styretsen titt att ingi i
en vatberedning, men utan framgfing.

+

i styrel.sen har ftirsiikt att ordna aktiviteter av olika stag fcir vira medtemmar men
uppslutningen har inte varit si stor som vi hade iinskat. Vi totkar detta som att vi har uttiimt v&r
c
fiirmfrga att vidareutveckla detta som ju iir sjdtva khrnan i fiireningens uppdrag.
Yi

Vi har ocksi fcirktarat att vi, som senast utgjort styrelse, av otika sklit sfisom hiig fitder, fiirvLirrad
sjukdom och andra kriivande &taganden, kiint att vi inte kommer att orka fortslitta s& tiinge titt
utan att nya krafter sluter upp.
Nu

iir vi dlir.

Nu miste alla medlemmar ta stHtlning till om v&r fiirening skall vara kvar och hur vi i s& fatt
skatt fi fram en ny styretse. Detta kommer att vara den viktigaste frigan vi har att besluta om
pi kommande irsmiite.

Samtidigt tycker vi oss se att diabetikerna som grupp har all antedning att p& olika stitt vlirna om
de ftirmfiner som diabetesriiretsen tidigare genom hirt tobbyarbete uppn&tt. lnom morgondagens
sjukvird lir kanske exempetvis inte vira kostnadsfria hjiilpmedel av otika stag sjlitvktara. Hilr kan
naturtigtvis en stark medternsorganisation gtira skitlnad.
Vi skulte tinska att andra medtemmar nu vitle driva fiireningen vidare med andra ide6r och nya
krafter.

Vi som avgfir tackar

fiir visat ftirtroende under tidigare ir!
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