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          16 a) 

             
Rapport åtgärder med anledning av beslut vid 2018 års stämma                                 

2018 § 11) Medlemsavgift för 2019  Förbundsstämman beslöt att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att förtydliga 
lydelsen för medlemsavgiften och att se över 
fördelningen av medlemsavgiften. 

Förbundsstyrelsen tillsatte en 
arbets-grupp för att se över 
fördelningen av medlemsavgiften. 
Gruppens förslag blev att inte 
föreslå någon förändring av 
fördelningen av medlemsavgiften. 
Däremot föreslogs att ett 
förenings-bidrag inrättas till 
medlems-aktiviteter. 
Förbundsstyrelsen biföll förslaget 
till föreningsbidrag den 6 mars 
2019. 

2018 § 12 a) Justering av stadgar   Förbundsstämman beslöt att anta nya 
stadgar.   
 

Information om de nya stadgarna 
gavs på distriktsordförande- 
konferensen i september. De nya 
stadgarna finns sedan hösten 
2018 på hemsidan och tryckt 
version i form av broschyr finns att 
beställa via webbshopen.    
 

2018 § 13) Motion nr 1:  
Insparade kostnader för kommuner och 
regioner/landsting  

Förbundsstämman beslöt att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att anlita en 
hälsoekonom som tar fram nyckeltal.  
 

Förbundsstyrelsen har varit i kon-

takt med SKL för hjälp att belysa 

frågan. Det visade sig vara svå-

rare och mer kostsamt än vi trod--

de att ta fram nyckeltal.  För-

bundsstyrelsen letar andra möjlig-

heter för att bevaka frågan.   
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2018: § 13) Motion nr 3:  
Rehabiliteringsplatser  

Förbundsstämman beslöt att arbeta för att 
rehabiliteringsplatser inte dras in. 

Reumatikerförbundets valfråga var  
Rätt till rörelse. Frågor kring reha-
bilitering lyftes fram under hela 
året. Bland annat genom fem 
press-meddelanden, fyra 
debattartiklar,  eget seminarium 
om rehabilitering i Almedalen. 
Förbundsstyrelsen har beslutat 
göra en särskild satsning på 
rehabiliteringsforskning 2019 med 
tre miljoner kronor. En medlems-
enkät om rehabilitering 
besvarades av nära 5000 
personer. En utbild-ningsdag 
genomfördes tillsammans med 
distrikten och ett studiematerial 
har tagits fram. Frågan har också 
lyfts med socialministern och med 
representanter för 
riksdagspartierna.  

2018: § 13) Motion nr 4:  
Rehabilitering  

Förbundsstämman beslöt att 
Reumatikerförbundet aktivt arbetar för en 
förändring, gärna tillsammans med andra 
funktionsrättsföreningar, angående 
rehabfrågor så att vården blir jämlik över hela 
landet.   

2018: § 13) Motion nr 5: 
Förbundspolitiskt program 

Förbundsstämman beslöt att det intresse-
politiska programmet sänds på remiss till alla 
föreningar, distrikt, riksföreningar och Unga 
Reumatiker i god tid före stämman 
2020/2021 så att programmet blir hela 
förbundets och att så många medlemmar 
som möjligt känner att de påverkar vad 
förbundet ska arbeta med. 

2019 års stämma ska fatta beslut 
om ett intressepolitiskt program. 
Förslag till program har sänts ut 
på remiss. 
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2018: § 13) Motion nr 7: 
Utbildning av artros- och smärtinformatörer  

Förbundsstämman beslöt att fler artros- och 
smärtskoleutbildningar genomförs fördelade 
över landet. Att  utbildningarna även ska ha 
program för befintliga informatörer för att 
inspirera och uppdatera dem 

En fortsättningskurs har 
genomförts i år i april och kommer 
att ges även nästa år. 
 
Såväl grundkurs och fortsättnings-
kurs ges i de distrikt som så 
önskar. 

2018: § 13) Motion nr 10: 
Tillgänglighetsanpassad ny webbplats  

Förbundsstämman beslöt att ge 
förbundsstyrelsen i uppdrag att utse en 
referensgrupp till arbetet med att göra 
hemsidan tillgänglig.  

Kansliet har fått in förslag på 
medlemmar till en referensgrupp. 
Arbetet har dock förskjutits och 
kommer att starta upp så snart 
som möjligt.  

 


