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Rapport åtgärder med anledning av beslut vid 2017 års stämma                                 

2017 § 12 a) Riktlinjer för valberedning  Förbundsstämman beslöt att efter ändringar 

fastställa förslag till riktlinjer för valberedning.  

Riktlinjerna reviderades enligt 

förbundsstämmans önskemål och 
skickades ut via 

Reumatikerförbundets nyhetsbrev. 

Riktlinjerna finns även publicerat på 
hemsidan.  

2017 § 12 b) Målsättningar för prioriterade 

verksamhetsområden 

Förbundsstämman beslöt att 

ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag: 

  
att genomföra löpande utvärdering av målen i 

den långsiktiga verksamhetsplanen 2017-2021 

 

att utvärdering kontinuerligt arbetas in i 
ordinarie verksamhetsplanering samt 

uppföljning 

 
 

Förbundsstämman beslöt att  

bifalla Unga Reumatikers tilläggsattsatser som 
lyder som följer  

 

att inkludera och kontinuerligt arbeta i nära 

dialog och samverkan med Unga Reumatiker 

ska prioriteras på nytt 

 

Förbundsstyrelsen genomförde en 

muntlig utvärdering av målen i den 

långsiktiga verksamhetsplanen inför 
fastställandet av aktivitetsplan 2018. 

Inför valet 2018 har 

förbundsstyrelsen som ett led i 

utvärderingen beslutat att satsa på 
rehabiliteringsfrågan Rätt till rörelse.   

 

 
 

Unga Reumatikers ordförande 

adjungerades till förbundsstyrelsen 
2017. 

 

Unga Reumatiker har fått en fast 

punkt på alla 

förbundsstyrelsesammanträden.  

 



 

 

att Reumatikerförbundet tillsammans med 

Unga Reumatiker ska ta fram ett nytt avtal för 

hur samarbetet ska se ut mellan de två 
organisationerna  

 

Nytt samarbetsavtal med Unga 

Reumatiker har ingåtts.   

2017: § 12 c) Uttalande  Förbundsstämman beslöt att 

anta förslaget till uttalande  

anta sändlistan  

 
Förbundsstyrelsen ges i uppdrag: 

att utforma ytterligare ett uttalande där vikten 

av forskning och utbildning lyfts fram 

I och med att Vårdval Reumatologi 

röstades ner i Stockholms läns 

landstingsfullmäktige så lyckades vi 

i vår intressepolitiska strävan så ett 
uttalande och ytterligare uttalande 

behövdes ej.  

2017: § 12 d) Grafisk profil Förbundsstämman beslöt att 

Förbundsstyrelsen ges i uppdrag:  

 

att ta fram en ny grafisk profil  
 

att förbundsstyrelsen involverar föreningar och 

distrikt genom att utse en referensgrupp 

bestående av förtroendevalda 

Ny grafisk profil är framtagen och 

lanserades 15/3 2018. 

Referensgruppen träffades tre 

gånger under projektet och gav 
värdefull input till arbetet.  

 

Distrikt och föreningar involverades 

också genom att ge sin syn och 

lämna sina åsikter via två olika 

enkäter som genomfördes under 

projektet. Den ena enkäten 
handlade om hur man vill att 

Reumatikerförbundet ska uppfattas 

(proffsigt, modernt och 
välkomnande). I den andra enkäten 

fick alla förtroendevalda rösta på 

det märke man tyckte var bäst. 

 



 

 

2017: Motion nr 1: Inrätta Reuma Kompis nationellt  Förbundsstämman beslöt att bifalla motionens 

tre sista att-satser.  

Lyder som följer 
 

att Reumatikerförbundet inrättar ett 

”mentorsprogram” i linje med ReumaKompis 
som just nu bara finns i Reumatikerföreningen 

Stockholm 

 
att Reumatikerförbundet ser till att det skapas 

ett nätverk av kompisar som kan bli mentorer 

och en organisation där nya och blivande 

medlemmar blir erbjudna en kompis ur 
nätverket 

 

att Reumatikerförbundet erbjuder stöd, 
material och digitala plattformar för projektet 

på nationell nivå så att alla föreningar och 

distrikt kan hänvisa till detta.  

ReumaKompis, är ett nätverk inom 

Reumatikerföreningen i Stockholm, 

för reumatiker som vill ha en annan 

reumatiker att prata med om sin 

sjukdom. En kompis som också vet 

hur det är att leva med en reumatisk 

sjukdom eller vara närstående.  

Att lära känna varandra, lära sig av 

varandras erfarenheter av att leva 

med en reumatisk sjukdom/vara 

närstående.  

 

Organisation av ReumaKompis  

Förbundskansliet har haft möte med 

initiativtagarna till motionen om hur 

arbetet med Reumakompis kan ut-

vecklas. Arbetet fortskrider och föl-

jande utvecklingsområden diskute-

ras: 

 

- På vilken nivå; riksnivå, distrikt 

eller föreningsnivå? Var gör 

verksamheten bäst nytta? 

- Tydliggöra hur ReumaKompis 

kompletterar annan verksam-

het. 

- Är det digital ”matchning funkt-

ion” via hemsidan eller person-

lig som är bäst?      

- Är det viktigt att tydliggöra när 

man söker ReumaKompis om 



 

 

man är en erfaren Kompis som 

delar med sig av erfarenheter, 

en kompis som vill veta mer/ta 

del av erfarenheter eller om man 

bara är en Kompis som vill prata 

med annan Kompis. 

- Är möjligheten att prata med en 

man, förälder, närstående, spe-

ciell diagnos viktigt? 

 

2017: Motion nr 2: Försäkring i medlemsavgiften Förbundsstämman beslöt att anse motionen 

besvarad i enlighet med förbundsstyrelsens 
förslag samt 

 

att alla medlemmar, nya som gamla, ska 
informeras om försäkringen som ingår i 

medlemskapet.  

 

Information om försäkringen som 

ingår i medlemskapet har gått ut i 
Reumatikerförbundets nyhetsbrev 

vid ett flertal tillfällen.  

2017: Motion nr 5: Tillgänglig information Förbundsstämman beslöt att förbundsstyrelsen 
ges i uppdrag att: 

 

utreda frågan gällande hur förbundet kan 

stödja distrikt/föreningar att kunna erbjuda 

medlemmar inläst medlemstidning.  

Utredning pågår. Resultat väntas 
vara klart till stämman 2018. 

 



 

 

2017: Motion nr 6: Ta initiativ för hjälp mot 

långvarig smärta 

Förbundsstämman beslöt att förbundsstyrelsen 

ges i uppdrag att:  

 
Se över lämplig samverkan inom smärtområdet 

nationellt 

 
Därefter besluta om internationell samverkan 

genom anslutning PAE, Pain Alliance Europé  

Förbundskansliet har haft flera 

möten med en av initiativtagarna till 

motionen för diskussion om olika 
former av nationell och 

internationell samverkan för 

långvarig smärta. Vidare har kontakt 
tagits med ansvarig för SKL:s 

nationella program för långvarig 

smärta.  

För nationell samverkan inom 

smärtområdet föreslås initialt att 

Reumatikerförbundet deltar i SKL:s 

nationella program för långvarig 
smärta.  

Avvaktan föreslås vad gäller 

internationell samverkan i väntan på 
utfall av nationell samverkan, enligt 

ovan. 
 


