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Motion 1: Rehabilitering  

Alla vi som har en reumatisk diagnos vet att rehabilitering är av oerhörd betydelse. Rehab som 

anpassas efter personens behov, vare sig det gäller klimatvård, dagrehab, inneliggande rehab 

eller annat.   

Lika viktigt! 

I Vg-regionens klimatvårdsrehab, ansöker patienten om inneliggande vård eller poliklinisk rehab 

på vissa rehabanläggningar. Ansökan (inklusive läkarintyg) görs direkt till landstingets samord-

nare, som, tillsammans med vårdpersonal, avger ett svar inom rimlig tid. Ett enkelt förfarande. 

I bl. a Region Stockholm så är processen annorlunda. Man får vård enligt försäkringskassans 

”Vård i annat EU land”. 

Ansökan + läkarintyg om ett förhandsbesked för poliklinisk vård skickas till Försäkringskassan. 

Efter ca 4-6 månader erhåller man ett svar (då har en förfrågan gått till landstinget om patienten 

bedriver träning på hemmaplan och är i behov av klimatvård). 

Klimatvården genomförs och patienten får betala direkt på plats alla behandlingar. Detta inne-

bär att patienten kan få ligga ute med 10-20.000 kr under en period. Efter klimatvårdens slut 

skickar patienten in en önskan om utbetalning och en epikris. Det brukar ta ca 6 mån innan 

pengarna är hos patienten. 

Systemet är stelbent, ojämlikt och odemokratiskt. Om försäkringskassan beslutar om 3 bas-

sängträning/vecka så ska du träna just 3 ggr. Någon hänsyn till den reumatiska sjukdomens 

olika dagsformer tas inte. Det går inte att ena veckan träna 2 ggr och nästa 4 ggr. 

Yrkande: 

att  Reumatikerförbundet jobbar för ett förändrat sätt att hantera detta förfarande. Det 

är inte rimligt att enskilda patienter ska ligga ute med så mycket pengar. Det finns 

de som tvingas avstå vård eller låna p g a detta 

att  kontakt tas med ansvariga inom landsting, försäkringskassa, politik för att få till 

stånd ändring och ett bättre sätt så att patienten kan genomföra sin rehab utan 

tanke på den egna ekonomiska situationen.  

Anette Nyman 

Reumatikerdistriktet i Göteborg  

Reumatikerdistriktet i Göteborg föreslår förbundsstämman att besluta 

att   arbeta för bättre rehabilitering över hela landet. 

 

Göteborg 27 mars 2019  

Reumatikerdistriktet i Göteborg  

för styrelsen/Mona Eriksson 
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Motionen antogs med tillstyrkande av Reumatikerdistriktet i Göteborg 

Distriktsstämma/årsmöte den 20 mars 2019 att tillsända till Reumatikerförbundet. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1 

Förbundsstyrelsens föredragande: Lotta Håkansson   

Precis som motionären tycker förbundsstyrelsen att en av de viktigaste frågorna att driva är re-

habilitering. Inför valen 2018 var tillgång till rehabilitering förbundets valfråga. Rehabilitering 

fick en extra skjuts under hela 2017/2018 och får det fortfarande. Under valåret 2018 arrange-

rade vi ett seminarium om rehabilitering i Almedalen där såväl riksdagspolitiker som SKL och 

Socialstyrelsen fanns på plats. Vi driver frågan med full kraft.  

Under 2019 har vi, för att nämna ett par exempel, träffat Socialstyrelsens generaldirektör Olivia 

Wigzell för att bland annat prata om vikten av rehabilitering. Vi har också skrivit två debattartik-

lar som handlar om rehabilitering, Stor patientgrupp riskerar att bli utan behandling (Dagens 

Samhälle) och Syns inte finns inte (Dagens Medicin). Den 9 april träffade vi socialförsäkringsmi-

nister Annika Strandhäll och fick tillfälle att lyfta fram våra medlemmars synpunkter ur flera 

olika aspekter av rehabilitering. Bland annat tog vi upp problematiken med planerad vård i an-

nat EU-land. 

Under våren 2019 har vi startat ett nytt samarbete med Neuroförbundet och Psoriasisförbundet 

för att ytterligare sätta fokus på frågan och då särskilt klimatvård. Vi deltar i Socialstyrelsens re-

videringsarbete med de nationella behandlingsriktlinjerna där stort fokus läggs på rehabilite-

ring. I arbetet med riktlinjerna framkom att den vetenskapliga evidensen när det gäller rehabili-

tering är bristfällig. Forskningsrådet har därför förordat en särskild satsning på rehabiliterings-

forskning i form av en satsning på 3 miljoner kronor under 2019. Vi har också genomfört en med-

lemsenkät om rehabilitering, nästan 5000 personer svarade. Enkätresultatet har presenterats 

bland annat för dåvarande socialminister Annika Strandhäll. En utbildningsdag har arrangerats 

för distrikten, för att inspirera till eget arbete på hemmaplan när det handlar om rehabilitering. 

Ett studiematerial har även tagits fram till de distrikt som vill jobba med frågan. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkt att förutsättningarna för att få rehabilitering är 

väldigt olika runt om i landet. Regionerna/landstingen har lagt fokus på olika åtgärder inom re-

habilitering. Ett av våra förslag till politiken under valåret var en statlig rehabiliteringspeng, som 

vi tror skulle bidra till en mer jämlik rehabilitering, både geografiskt och ekonomiskt. Vi kommer 

att fortsätta arbetet framöver och med fakta och sakliga argument jobba för en tillgänglig och 

jämlik rehabilitering för våra medlemmar. Vi tänker också driva frågorna inom Funktionsrätt 

Sverige. 

När det gäller lokal och regional påverkan tror vi att distrikten gör det bäst. På nationell nivå 

kommer förbundet att fortsätta arbetet med att påverka ansvarig myndighet, Försäkringskas-

san, och ansvariga politiker.  
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad.  

 

Motion 2: Utbildning av spetspatienter  

År 2017 kom ordet spetspatient med på Språkrådets nyordslista. Spetspatient betyder ”patient 

som har god kunskap om sin sjukdom, och som därför själv får ta vissa beslut om behand-

lingen”. Men spetspatienter är inget nytt begrepp inom sjukvården, vissa kallar det proffspatien-
ter eller patientrepresentanter, och vi har funnits i många år inom vården. 

Inom Reumatikerförbundet finns det personer som arbetar för att förbättra och utveckla sjuk-
vården. Det kan vara patientrepresentanter inom olika kvalitetsregister, klinikers patientråd, re-

ferensgrupper för regionala vårdprogram till ledningsgrupper. Vi är en stor resurs för sjukvården, 

och allt fler upptäcker det. Detta leder till större efterfrågan.  

För att kunna påverka sjukvården behöver man ha lite mer baskunskap än som vanlig patient. 

Man behöver förstå hur sjukvården fungerar för att kunna påverka på rätt nivå, förstå ord och 

begrepp som vanligtvis används inom ex. reumatologin till att förstå att man är där för att repre-
sentera en hel målgrupp, inte bara sig själv.  

Spetspatienter används både på nationell nivå men även lokal nivå. Efterfrågan varierar såklart 
över landet. Men vi ser inom Stockholm ett ökat intresse för att vi patientföreningar ska bidra 
med kunniga patienter för att förbättra sjukvården.  

Vi som idag arbetar med att påverka/förbättra vården är få och självlärda. Det tar lång tid att för-

stå och sätta sig in i detta, för att sedan kunna påverka. En basutbildning vore därför önskvärt, 

att förbundet nationellt anordnar utbildning för medlemmar som vill bli spetspatienter inom 

området reumatiska sjukdomar. Det är mycket viktigt att det är personer som passar för detta 
uppdrag, och som vill ta på sig uppdrag efter utbildningar, som får gå utbildningen.  

Reumatikerföreningen Stockholm yrkar därför: 

att Reumatikerdistriktet Stockholms representantskap antar denna motion i sin helhet 

att denna motion skickas vidare till Reumatikerförbundets stämma, med följande att- 

 satser 

att förbundet ska ta fram en utbildning för spetspatienter som vill förbättra vården för 
oss med reumatiska sjukdomar 

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett ansöknings- och urvalsförfarande för 
utbildningen 

att de utbildade spetspatienterna får kontakt med sitt distrikt och förening för vidare 
arbete och uppdrag.  
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För Reumatikerföreningen Stockholm 

Caroline Liljegren 
Ordförande 

Distriktsstyrelsen rekommenderar representantskapet  

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att  sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma. 

Representantskapsmötet 2019-03-23 beslöt  

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att motionen sänds vidare till förbundsstämman. 

Karin Lemberg 

Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2 

Förbundsstyrelsens föredragande: Lotta Håkansson   

Förbundsstyrelsen tycker precis som motionären att för att kunna göra nytta i våra respektive 

roller som påverkare och opinionsbildare så måste vi ha en viss grundkunskap om hur vården 

och samhället fungerar och förstå vår egen roll i det hela. 

Reumatikerförbundet har under lång tid utbildat medlemmar inför olika uppdrag. Ett par exem-

pel är forskningspartners, som medverkar och får inflytande i olika forskningsprojekt och där-

med kan tillföra nya perspektiv till forskarnas arbete. Ett annat exempel är informatörer, som 

utbildas av  Reumatikerförbundet och gör nytta i många sammanhang. Samverkan i patientsko-

lor är ett exempel på ett sådant sammanhang, att ha ett annat språk och på det viset kunna fin-

nas som informatör kan vara ett annat. Möjligheterna är många. Ytterligare ett exempel är RA-

instruktörer, personer med reumatoid artrit som utbildas till instruktörer. Efter utbildning lär de 

ut samtliga moment som ingår vid undersökning av dessa leder till studenter och personal inom 

vården. 

Vi har en omfattande studieverksamhet under uppbyggnad och ett gott samarbete med ABF. En 

utbildning i intressepolitik arrangerades under 2018 och ytterligare en planeras till senhösten 

2019. Med andra ord, vi gör redan en hel del för att rusta våra föreningar och distrikt för uppgif-

ten att kunna delta i olika sammanhang.  

Men precis som motionären säger så är efterfrågan på kunniga patienter större än tidigare. Det 

ställs även högre krav på den som ska medverka i ett visst sammanhang. En måste förstå vad 

uppdraget går ut på, är det ett informationsmöte, ett dialogmöte, eller vad förväntas jag bidra 
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med? Och med rätta kan vi tycka, vi patienter måste bli ännu lite bättre på att föra fram våra 

synpunkter på ett bra sätt för att bli lyssnade på. 

Reumatikerförbundet delar den erfarenheten med flera andra förbund. Därför föreslår förbunds-

styrelsen att kansliet ges i uppdrag att undersöka möjligheten till att Funktionsrätt Sverige ar-

rangerar en utbildning för spetspatienter.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att anse motionen besvarad.  

 

Motion 3: Representantskapsmöten vartannat år      

Enligt Reumatikerförbundets stadgar antagna 2018 § 12.3 är Representantskapet reumatiker- 

distriktets högsta beslutande organ. Ordinarie möte ska hållas före mars månads utgång. 

Förbundsstämman kommer enligt beslut att hållas vartannat år, vilket vi anser har många förde-

lar.  

För distrikten kan det också vara fördelaktigt att kunna hålla representantskapet vartannat år. 

Det skulle minska arbetstid och ekonomiska kostnader avseende planering och utförande av re-

presentantskapsmötet. Det ger också mer tid för ett mera långsiktigt arbete som även skulle 

kunna gynna föreningarna runt om i landet som också behöver långsiktigt stöd och stabilitet.  

Reumatikerdistriktet Värmland yrkar därför 

att distriktens representantskap hålls vartannat år 

att denna ändring tillförs förbundets stadgar vid nästa revidering. 

Representantskapsmötet beslutade  

att underkänna motionen på de två första att-satserna och beslutade att anta en ny 

att-sats 

att Reumatikerförbundet gör en översyn av stadgarna i syfte att representantskaps-

möten ska vara vartannat år i distrikten. 

Representantskapsmötet beslutade att anta denna att-sats 2019-03-16.  

Karlstad 2019-03-25 

Vidar Sandell 

Reumatikerförbundet Värmlands ordförande 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3 

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Håkansson  
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Motionären föreslår att representantskapet ska hållas vartannat år, i likhet med förbundsstäm-

man och att detta ska stadgebindas för att på så sätt minska de administrativa kostnaderna. 

Förbundsstyrelsen håller med om ambitionen att förenkla de administrativa och ekonomiska 

kostnaderna för distrikten. 

Förbundsstyrelsen anser dock att dessa kostnader är det pris som får anses rimligt ur ett demo-

kratiskt perspektiv. Det är värdefullt att förtroendevalda i distrikt och föreningar kan delta och 

påverka vår organisation i så hög grad som möjligt. 

Erfarenheter från landet i stort visar att omsättningen på förtroendevalda är stor med nuva-

rande system. Om en förändring till tvåårsperioder genomförs finns risken att man inte klarar av 

att tillsätta en fungerande styrelse, framförallt om man väljer ledamöterna växelvis. Detta kan 

leda till en allt för stor sårbarhet för distriktens organisation och verksamhet. 

Vidare kan det komma att påverka Reumatikerförbundets årliga ansökan om statsbidrag hos So-

cialstyrelsen, som förutsätter att vi kan intyga våra distrikts och föreningars aktiva verksamhet 

föregående år. Detta kan vi inte längre göra om distrikten endast håller representantskap 

vartannat år. Liknande problem kan även distrikt som har landstingsbidrag få, med ansöknings-

förfaranden som är bundna till kalenderår och de sakuppgifter som krävs. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att   avslå motionen. 

 

Motion 4: Läsbehörighet i medlemsregistret hos övriga kommunföreningar för medlems-

registeransvarige  

Reumatikerföreningen Stockholms kanslipersonal hanterar i sin vardag ärenden i medlemsre-

gistret där medlemmar från hela Stockholms län ringer. Vid anmälan till aktivitet behöver kansli-

personal notera vilken reumatikerförening medlemmen är medlem hos och det händer flertal 

gånger att medlemmar uppger att de är medlem i Stockholmsföreningen men det går sedan inte 

hitta dessa i medlemsregistret. Kanslipersonal behöver då be om hjälp från antingen förbundets 

medlemsservice eller kollegorna i distriktet att titta upp vilken förening medlemmen tillhör. För 

att effektivisera och underlätta önskar kanslipersonal i reumatikerföreningen Stockholm, titt-

funktion i medlemsregistret för medlemmar i hela länet. Det skulle då minska frågor från kans-

liet till förbundet, samt till distriktet gällandes medlemmars föreningstillhörighet.  

Reumatikerföreningen Stockholm yrkar därför: 

att  Reumatikerförbundet gör det möjligt att medlemsregisteransvariga ges läsbehörig-

het, för att se medlemmars föreningstillhörighet inom länet. 

För Reumatikerföreningen Stockholm 
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Caroline Liljegren  

Ordförande 

Distriktsstyrelsen rekommenderar representantskapet  

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att  sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma.  

Representantskapsmötet 2019-03-23 beslöt  

att  tillstyrka motionen i sin helhet  

att  motionen sänds vidare till förbundsstämman. 

Karin Lemberg 

Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4 

Förbundsstyrelsens föredragande: Suzanne Ahlkvist  

Motionären önskar att läsbehörighet ska ges medlemsregisteransvariga så att de kan se med-

lemmarnas föreningstillhörighet inom länet.  

Behörigheten var en viktig fråga redan 2012 då medlemsregistret introducerades i sin nuva-

rande version. Frågan är inte mindre viktig idag då personuppgiftshanteringen är i fokus med 

den nu ett år gamla dataskyddsförordningen.  

En av föreningens viktigaste uppgifter att hantera är medlemsregistret. Medlemmarna ska 

kunna känna sig säkra på att uppgifter om dem själva hanteras med största varsamhet. Behörig-

hetssystemet är satt efter perspektivet att föreningarna är egna juridiska personer.    

Medlemsregistret ägs av Reumatikerförbundet och det är Reumatikerförbundet som delar ut be-

hörigheterna. Praxis är att distrikten kan se alla medlemmar inom distriktet, medan förening-

arna endast kan se sina egna. Distrikten kan på så sätt bistå föreningarna i de ärenden motion-

ären beskriver.  

Eftersom distrikten har ett övergripande ansvar för medlemmarna inom sina geografiska områ-

den har de också en övergripande behörighet att hantera registren. Föreningarna som behöver 

information om medlemmar ska vända sig till sitt distrikt eller till förbundskansliet. Förbunds-

styrelsen ser ingen anledning att ge föreningar läsbehörighet till andra föreningars medlemsre-

gister.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  
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Motion 5: Reumatikerförbundets medlemskort   

Reumatikerförbundets medlemmar ska själva skriva ut sina medlemskort. Det tycker vi är 
olämpligt.  

Vi yrkar därför  

att Reumatikerförbundet ska skicka ut medlemskort som bevis på betald medlemsav-
gift.  

Repskapsmötet 2019-03-09 

Enligt uppdrag 
Agneta Fredriksson-Edin 

Reumatikerdistriktet Västernorrland  

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5 

Förbundsstyrelsens föredragande: Suzanne Ahlkvist  

Motionären yrkar att medlemskort ska skickas ut som bevis på betald medlemsavgift. Det slu-

tade Reumatikerförbundet med 2013. Besparingen var då över 100 000 kr. Idag skulle dessutom 

kostnaden vara betydligt högre. I stället kan medlem skriva ut sitt medlemsbevis via Mina sidor 

på hemsidan. Förbundskansliet hjälper till med utskrift för dem som inte har möjlighet att skriva 

ut. Efterfrågan av den tjänsten är inte stor, ca 500 medlemsbevis av 46 700.  

Med anledning av de stora kostnaderna och den ökade administration som motionens förslag 

innebär, anser förbundsstyrelsen att förbundet inte ska återgå till de tidigare rutinerna.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  

 

Motion 6: Engagera unga vuxna i Reumatikerförbundet  

Reumatikerförbundet behöver hitta en väg att engagera unga vuxna så att de vill ta aktiv del i 

föreningarnas arbete.  

 
Vi yrkar därför 

 

att  Reumatikerförbundet ska skicka ut en enkät till alla medlemmar i åldern 28 till 38 
år och fråga vad som skulle kunna engagera dem att börja delta aktivt i sin reumati-

kerförening.  
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Repskapsmötet 2019-03-09 

Enligt uppdrag 

Agneta Fredriksson - Edin  

Reumatikerdistriktet Västernorrland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6 

Förbundsstyrelsens föredragande: Christina Dahlström  

Motionären föreslår att Reumatikerförbundet ska skicka ut en enkät till alla medlemmar mellan 

28-38 år och fråga dem vad som skulle engagera dem till att delta aktivt i sin Reumatikerför-

ening. 

Vi håller med om vikten av att engagera flera unga vuxna i Reumatikerförbundet. Det är bland 

annat en av de prioriterade målgrupperna i Medlemsstrategin 2017-2021. 

Till exempel jobbar Reumatikerföreningen Stockholm med ett projekt ”Mitt i Livet” som riktar 

sig mot reumatiker mellan 25-50 år med en rad riktade föreläsningar för målgruppen inom äm-

nena såsom rättigheter och skyldigheter i arbetslivet, sex och samlevnad med mera. 

Centralt jobbar förbundet med projektet Vårdsamverkan, som ämnar göra de reumatologiska 

klinikerna runt om i vårt land till naturliga rekryteringsplatser för nya medlemmar och yngre 

medlemmar. 

Vidare har Reumatikerförbundet fördjupat samarbetet och samverkan med Unga Reumatiker, 

för att skapa en mer naturlig länk, övergång och samverkan mellan våra två organisationer. 

Denna samverkan ska ske både centralt, regionalt och lokalt. 

Alla goda krafter behövs och alla idéer är goda! Förbundsstyrelsen uppmanar alla distrikt och 

föreningar att jobba aktivt för att hitta och engagera unga vuxna inom våra verksamheter. 

Förbundsstyrelsen anser att just skicka ut en enkät inte är den insats som kommer ge oss svaren 

på utmaningen att engagera unga vuxna inom vårt förbund. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att   avslå motionen. 

 

Motion 7: Återbetalning av del av medlemsavgiften till lokalförening, distrikt och Reuma-

tikerförbundet 

Bakgrund: 

Lokalföreningarna är den lägsta och samtidigt den viktigaste nivån inom Reumatikerförbundet. 
Lokalföreningarna behöver stora resurser, inte minst ekonomiska, för att kunna bedriva det vik-

tiga ”fotarbetet”. Lokalföreningarna driver och genomför attraktiva arrangemang för att behålla 
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befintliga medlemmar samt att värva nya. Medlemsvård för gamla och nya medlemmar är av 

stor vikt för Reumatikerförbundet och ger starka muskler. Det är viktigt för påverkansarbetet 
gentemot myndigheter och inte minst politiker.  

En viktig förutsättning för lokalavdelningarnas arbete är att ha så bra ekonomiska resurser som 

möjligt. För att uppnå detta föreslår vi att den del av medlemsavgifterna som återbetalas från för-

bundet ökas till förmån för lokalavdelningarna och minskas i motsvarande grad för förbundet en-

ligt följande: 

 

Enskild medlemsavgift 250 kr, varav Nuvarande  Nytt förslag Ändring  

Lokalavdelningen får 98 kr 100 kr + 2 kr 

Distriktet  57 kr   57 kr  0 kr 

Förbundet  95 kr    93 kr  -  2 kr  
 

Familjeavgift 350 kr, varav Nuvarande  Nytt förslag Ändring  

Lokalavdelningen får 130 kr 160 kr + 30 kr 

Distriktet  120 kr 120 kr  0 kr 

Förbundet  100 kr    70 kr  - 30 kr  

                                                                                                
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Reumatikerdistriktet följande: 

att                     enligt ovanstående förslag ändra storleken på del av medlemsavgiften som  
återbetalas från förbundet till lokalförening.  

att                    distriktets representantskap beslutar i enlighet med förslaget  

att                    sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma 2019.  

 
För Reumatikerdistriktet i Stockholms läns styrelse  

Johan Allenbäck Degerheim 

Ordförande 

Motionen skrevs av Nacka/Värmdö förening och efter överenskommelse med föreningen har di-
striktet skrivit om motionen i distriktets namn, med ändrade summor.  
Stockholm 2019-03-15  

Representantskapsmötet 2019-03-23 beslöt  

att  tillstyrka motionen i sin helhet   

att  motionen sänds vidare till förbundsstämman. 

Karin Lemberg 

Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Motion 8: Återbetalning av del av medlemsavgiften till lokalförening, distrikt och Reuma-

tikerförbundet 

Bakgrund: 
Lokalföreningarna är den lägsta och samtidigt den viktigaste nivån inom Reumatikerförbundet.  

Lokalföreningarna behöver stora resurser, inte minst ekonomiska, för att kunna bedriva det vik-

tiga ”fotarbetet”.  
Lokalföreningarna driver och genomför attraktiva arrangemang för att behålla befintliga med-

lemmar samt att värva nya. Medlemsvård för gamla och nya medlemmar är av stor vikt för Reu-

matikerförbundet och ger starka muskler. Det är viktigt för påverkansarbetet gentemot myndig-
heter och inte minst politiker.  

En viktig förutsättning för lokalavdelningarnas arbete är att ha så bra ekonomiska resurser som 
möjligt. För att uppnå detta föreslår vi att den del av medlemsavgifterna som återbetalas från 

förbundet ökas till förmån för lokalavdelningarna och minskas i motsvarande grad för distrikten 

enligt följande:  

Enskild medlemsavgift 250 kr, varav Nuvarande  Nytt förslag Ändring  

Lokalavdelningen får 98 kr 100 kr + 2 kr 

Distriktet  57 kr   55 kr         - 2 kr 

Förbundet  95 kr    95 kr     0 kr  
 

Familjeavgift 350 kr, varav Nuvarande  Nytt förslag Ändring  

Lokalavdelningen får 130 kr 160 kr + 30 kr 

Distriktet  120 kr   90 kr               -  30 kr 

Förbundet  100 kr               100 kr       0 kr  

                                                                                                               
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Reumatikerdistriktet följande: 

att         enligt ovanstående förslag ändra storleken på del av medlemsavgiften som återbe-
talas från förbundet till lokalförening och distrikt  

att        distriktets årsmöte beslutar i enlighet med förslaget.  

att        sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma 2019.  

För reumatikerföreningen Nacka/Värmdö 

Gun Lingberth  

Ordförande 

Distriktsstyrelsen rekommenderar representantskapet  

att avstyrka motionen på grund av bristande ekonomiska förutsättningar.  
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Representantskapsmötet 2019-03-23 beslöt  

att avstyrka motionen i sin helhet.   

Karin Lemberg 

Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 7 - 8 

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Håkansson  

Motionären föreslår en annan fördelning av medlemsavgiftens andel till föreningarna, distrikten 

och förbundet centralt. 

Detta är en fråga som var upp för diskussion i arbetsgruppen som förbundsstyrelsen tillsatte för 

att se över just fördelningen av medlemsavgiftens andel. Arbetsgruppen resonerade fram och 

tillbaka över olika förändringar men landade i att slutligen föreslå en oförändrad medlemsav-

giftsfördelning. Däremot föreslog de ett nyinstiftat föreningsbidrag för att just förbättra de eko-

nomiska förutsättningarna för de föreningarna med svagast ekonomi. Det bidraget beslutade 

förbundsstyrelsen att instifta. 

Så här såg fördelning ut för 2018: 

Reumatikerföreningarnas andel, i totalt belopp:  4 246 062 kr 

Reumatikerdistriktens andel, i totalt belopp:  2 650 416 kr 

Reumatikerförbundets andel, i totalt belopp:  3 598 000 kr 

Total summa:   10 494 478 kr    

Reumatikerförbundets centrala andel motsvarar ungefär kostnaden för Reumatikervärldens 

produktion och distribution.  

Förbundsstyrelsen delar dock motionärens mening och ambition med att förbättra de ekono-

miska förutsättningarna för alla reumatikerföreningar, då det är där den absolut största med-

lemsrekryteringen och medlemsverksamheten bedrivs. Därför föreslår förbundsstyrelsen en för-

djupad översyn av fördelningen, som ska utmynna i ett förslag till stämman 2021.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionerna 

att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att se över fördelningen av medlemsavgiften och 

lämna förslag till förbundsstämman 2021. 

 

 



 

15 

 

Motion 9: Regler servering alkoholhaltiga drycker  

Vid förbundsstämman 2016 fattades beslut om att ingen alkohol får bekostas av Reumatikerför-

bundet. Vi som är på förbundsarrangemang exempelvis förbundsstämman och gärna vill ha ett 

glas vin till en god middag inte ska behöva köa för detta, alternativt beställa vid bordet, och se-

dan få vår dryck långt efter det att maten har serverats och kanske till och med är uppäten för-

slår därför:  

att Reumatikerförbundet återgår till de regler som gällde innan detta beslut fattades 

när det gäller servering av alkoholhaltiga drycker vid förbundsstämman och för-

bundsrepresentation.  

Visby den 30 januari 2019 

Reumatikerförbundet Gotland 

Göran Löfqvist 

Ordförande 

Reumatikerförbundet Gotlands styrelse beslutade anta motionen och sända den vidare till års-

stämman. 

Visby den 13 februari 2019 

Inge Lövkvist 

Sekreterare  

Årsstämman beslutade anta motionen och sända den vidare till förbundsstämman.   

Visby den 9 mars 2019 

Pia Dyvander Johansson 

Sekreterare på årsstämman  

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 9 

Förbundsstyrelsens föredragande: Ritva Elg 

Motionären föreslår att Reumatikerförbundet återgå till de regler som gällde för servering av al-

koholhaltiga drycker före beslut 2016. 

Före Reumatikerförbundets stämmobeslut 2016 kunde förbundet vid viss representation och vid 

vissa förbundsarrangemang bjuda på något glas vin eller öl till maten. Numer bjuder aldrig Reu-

matikerförbundet på någon dryck innehållande alkohol. 

Det problem med köer som motionären tar upp är ett organisatoriskt problem som fortsätt-

ningsvis får lösas med den anläggning förbundet väljer att lägga sina arrangemang på. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen. 
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Motion 10: Sammanfattning av förbundsstyrelsens beslut   

Reumatikerförbundet sänder ut protokoll från styrelsemötena till distrikten. I samtliga protokoll 

hänvisas till bilagor i de flesta frågor. Då vi inte har tillgång till bilagorna så vet vi inte vad proto-

kollen handlar om.  

Reumatikerförbundet Gotland föreslår därför: 

att i stället för att sända ut protokollen utan bilagor görs en sammanfattning av vilka 

beslut som fattas på styrelsemötet och därefter sänds detta till distrikt och före-

ningar. 

Visby den 30 januari 2019 

Göran Löfqvist 

Ordförande 

Reumatikerförbundet Gotlands styrelse beslutade anta motionen och sända den vidare till års-

stämman. 

Visby den 13 februari 2019 

Inge Lövkvist 

Sekreterare  

Årsstämman beslutade anta motionen och sända den vidare till förbundsstämman.   

Visby den 9 mars 2019 

Pia Dyvander Johansson, sekreterare på årsstämman 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 10 

Förbundsstyrelsens föredragande: Pia Lennberg  

Motionären önskar att förbundsstyrelsen ska sända ut en sammanfattning av de beslut som fatt-
tas på styrelsens sammanträden till distrikt och föreningar.  

Stadgarna säger att justerat protokoll ska finnas tillgängligt för distrikten.  Förbundsstyrelsen 

menar att mer görs än vad stadgarna säger, då kopia av protokollen sänds ut till distrikt och riks-
föreningar.  Distrikten har alltid möjlighet att höra av sig till styrelsen om det finns frågor kring 
de frågor förbundsstyrelsen hanterar.     

Förbundsstyrelsens beslut presenteras även på andra sätt till distrikt och föreningar. Mycket in-

formation förmedlas via nyhetsbrev, webben och våra tidskrifter Reumatikervärlden och Bullen-

tinen. Beslut som har fattats inför förbundsstämma framgår exempelvis nu av de handlingar 
som sänts till ombuden.  

Förbundsstyrelsen ser ingen anledning att utöka resurserna på fler administrativa arbetsuppgif-
ter än vad som görs idag.  
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att  avslå motionen.  

 

Motion 11: Utbetalning av beviljat verksamhetsstöd  

Bakgrund: 

När förening blivit beviljad verksamhetsstöd från Reumatikerförbundet för exempelvis öppen 

föreläsning så säger reglerna idag att man efter genomförd föreläsning kan rekvirera pengar mot 

redovisning i form av kvitton eller fakturaunderlag tillsammans med skriftlig utvärdering.  

 

De kostnader som är störst är ofta annonsering och föreläsararvoden. I de flesta fall kommer an-

nonskostnaden innan föreläsning/aktivitet är genomförd och det innebär att föreningen måste 

ligga ute med den kostnaden. Oftast är också betalningstiden endast 10 dagar.  

Många små föreningar har inte ekonomin att kunna ligga ute med större belopp.   

Förslag:  

Vi föreslår därför att faktura skickas direkt till Förbundet som betalar den på förfallodagen.  

Idag måste man även skicka med skriftlig utvärdering i samband med insändning av kvitton och 

fakturaunderlag. Vi föreslår att man sätter en tidsram för insändande av utvärdering.  

Den ska vara Förbundet tillhanda senast en månad efter genomförd föreläsning/aktivitet. 

Reumatikerföreningen Sollentuna-Upplands Väsby- Sigtuna yrkar därför:  

att                     faktura skickas till Förbundet som betalar den på förfallodagen  

att                     skriftlig utvärdering ska vara Förbundet tillhanda senast en månad efter genomförd  

 föreläsning/aktivitet. 

För Reumatikerföreningen Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna  

Mia Thegel  
Ordförande 

Distriktsstyrelsen rekommenderar representantskapet 

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att  sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma.  

Representantskapsmötet 2019-03-23 beslöt  

att tillstyrka motionen i sin helhet  

att  motionen sänds vidare till förbundsstämman. 

Karin Lemberg 

Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 11 

Förbundsstyrelsens föredragande: Tommy Olsson  

Motionären tar upp de små föreningarnas möjligheter att betala arrangemang som beviljats 

ekonomiskt stöd från förbundet. 

Förbundsstyrelsen förstår problemet och skulle önska att det fanns en smidig lösning på detta,   

men varje förening är en egen juridisk person. Reumatikerförbundet kan och får inte betala fak-

turor som är ställda till annan juridisk person. Det skulle leda till stor oreda i ekonomin och vi 

måste följa lagar och regler för ekonomisk hantering och redovisning.  

Dock har förbundsstyrelsen instiftat ett nytt föreningsbidrag för medlemsaktiviteter, för de allra 

minsta och ekonomiskt svaga föreningarna. Det bidraget betalas ut i förskott. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att   avslå motionen. 

 

Motion 12: Ersättning vid uppdrag av förbundsstyrelsen 

Bakgrund 

Många av våra förtroendevalda inom Reumatikerförbundet ställer gärna upp och hjälper Reu-

matikerförbundet med olika frågor i tillsatta arbetsgrupper. Vi tycker det är fel att det kan kosta 

enskilda medlemmars egna pengar att utföra arbete på uppdrag av förbundsstyrelsen. Vi tycker 

att det istället borde belönas och inspirera flera att engagera sig i förbundets viktiga arbete och 

frågor.  

Förslag 

Reumatikerförbundet skall återinföra ersättning till den/de förtroendevalda och övriga medlem-

mar som utför arbete på uppdrag av förbundsstyrelsen.  

Reumatikerdistriktet Stockholms län yrkar därför:  

att           representantskapet antar denna motion i sin helhet samt 

att           skicka motionen vidare till förbundsstämman med följande att-satser 

att           Reumatikerförbundet inför en ersättning om 1500 kr för uppdrag på över 4 timmar i                                     

uppdrag av förbundsstyrelsen  

att           Reumatikerförbundet inför en ersättning om 750 kr för uppdrag under 4 timmar i 

uppdrag av förbundsstyrelsen.  

För Reumatikerdistriktet i Stockholms läns styrelse  

Johan Allenbäck Degerheim 

Ordförande  
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Representantskapsmötet 2019-03-23 beslöt  

att tillstyrka motionen i sin helhet  

att  motionen sänds vidare till förbundsstämman. 

Karin Lemberg 

Ordförande Reumatikerdistriktet i Stockholms län 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 12 

Förbundsstyrelsens föredragande: Lars Cöster   

Motionären önskar att ersättning utgår för medlem som utför uppdrag av förbundsstyrelsen, 

dels en ersättning för hel dag och dels en ersättning för halvdag.  

Det är valberedningen som lämnar förslag till förbundsstämman över arvoden till förbundssty-

relse, revisorer och för övriga uppdragstagare utsedda av förbundsstyrelsen.  Från den 4 juni 

2017 gäller ett sammanträdesarvode om 1050 kr per dag för uppdragstagare. Arvodet gäller oav-

sett hur många timmar sammanträdet pågår. För dem som har förlorad arbetsinkomst utgår 

dessutom faktiskt förlorad arbetsförtjänst, dock max 2000 kr per dag. Förlorad arbetsförtjänst 

ska kunna styrkas med intyg. 

De arbetsgrupper som är utsedda av förbundsstyrelsen har alltså rätt till både arvode och ersätt-

ning för förlorad arbetsförtjänst. Det är kutym att deltagarna får en blankett under sammanträ-

det som fylls i och lämnas till ansvarig för sammankomsten.  

Dessutom utgår arvode till ombuden på förbundsstämman. Förbundsstyrelsen har beslutat att 

inte utge arvode för deltagande på distriktsordförandekonferensen. Reumatikerförbundet står 

för resor, kost och logi och eventuell förlorad arbetsinkomst.   

 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att avslå motionen.  

 

 


