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Rapport åtgärder med anledning av föregående års stämma 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 
 

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
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        6) 
         
   

Rapport åtgärder med anledning av beslut vid tidigare års stämmor                                 
2016: Motion nr 3: 
Nolltolerans mot 
alkohol i 
Reumatikerförbund
et 

Förbundsstämman beslöt att 
Reumatikerförbundet på förbundsnivå inte bjuder 
förtroendevalda, medlemmar och personal på 
alkoholhaltiga drycker i något sammanhang 

Beslutet efterlevs och är 
implementerad i policys 
 

 

2016: Motion nr 4: 
Friskvård/Medlems
rekrytering 

Förbundsstämman beslöt att förbundsstyrelsen får 
i uppdrag att: 

- undersöka möjligheten och eventuellt 
teckna ett samarbetsavtal med en 
gymkedja som är rikstäckande. Gymkedjan 
ska tillhandahålla anpassad träning och ha 
rimliga priser 

 
- ta fram ett grundmaterial som stöd för 

samarbetsavtal i de fall enskilda föreningar 
eller distrikt önskar teckna lokala avtal med 
en aktör inom friskvård-träning-hälsa. 

Samarbetsavtal med en gymkedja: 

- Vi har gjort en inventering 
och behovsanalys och 
utifrån detta tagit fram ett 
antal kedjor som stämmer 
in på våra krav och 
önskemål. 

- Vi har träffat en kedja och 
har ett möte på gång med 
ytterligare en och 
presenterat oss och våra 
önskemål.  

- Vi väntar på ett förslag från 
en av kedjorna. 

- Målet är att avtalet ska 
vara klart till stämman i 
juni. 

 

Grundmaterial som stöd för 
samarbetsavtal med lokal aktör: 

- Vi har påbörjat arbetet 
med att tillsammans med 
en jurist ta fram en 
avtalsmall som 
föreningarna kan använda 
om de vill sluta avtal med 
en lokal aktör. 

- Målet är att mallen samt 
en lättare lathund ska vara 
klar till stämman i juni. 

 



 

 

2016: Motion nr 9: 
Grafisk profil för 
alla  

Andra att satsen bifölls.  
(lyder som följande) 
 

- Att reumatikerförbundet tillhandahåller en 
uppdaterad bildbank som förening och 
distrikt är fria att använda i vårt arbete 

Tillhandahållande av en 
uppdaterad bildband som 
föreningar och distrikt är fria att 
använda i vårt arbete. 

- Projektet med att 
upphandla en webblösning 
där distrikt och föreningar 
kan logga för att hantera 
trycksaker, 
presentationsmaterial, 
mallar, bilder, grafiska 
element och typsnitt mm 
har tagit fram ett förslag 
på den leverantör man 
önskar skriva avtal med, 
och är redo att presentera 
detta för styrelsen.  

- När avtalet är påskrivet 
påbörjar kansliet 
uppsättningen av tjänsten. 
I samband med detta ser vi 
också över behovet av 
bilder.  

- Målet är att föreningar och 
distrikt ska få access till 
den nya tjänsten under 
hösten 2017, men det är 
inte riktigt klart än exakt 
när det blir. Det blir väldigt 
bra synergieffekt och 
effektiv om vi kan passa på 
att ta fram nya bilder till 
föreningarna när den nya 
grafiska profilen är satt 
(om den nu blir det), 
eftersom det idag inte 
finns något i den befintliga 
profilen som styr vårt 
bildmanér. 

 

2016: § 13 
Långsiktig 
verksamhetsplan 
2017-2021 

Förbundsstämman beslöt att ge förbundsstyrelsen 
i uppdrag att ta fram förslag till målsättningar för 
prioriterade verksamhetsområden i den 
långsiktiga verksamhetsplanen. 
Målsättningarna ska fastställas av 
förbundsstämman 2017. 
 

Målsättningarna kommer att 
beslutas på punkt 12 b) enligt 
dagordningen. 



 

 

2016: Förslag från 
förbundsstyrelsen 
§ 16 Revidering av 
stadgar 

Förbundsstämman beslöt att återremittera förslag 
till reviderade stadgar inklusive motion 5,6,7 samt 
8 samt yrkandena från Roland Henriksson och 
Tore Östman till förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen beslutade den 
20 oktober 2016 att revidering av 
stadgarna ska ske till 
förbundsstämman 2018. 
En stadgekommitté är tillsatt och 
deras uppdrag är att arbeta med 
förslag av reviderade stadgar som 
kommer att gå ut på remissrunda 
till föreningar och distrikt hösten 
2017 och senare till 
förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen lägger fram det 
slutgiltiga förslaget på reviderade 
stadgar till förbundsstämman 
2018. 

 


