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Motion 1:  

Motion: Digitala underskrifter  

Bakgrund: 

Under pandemin med covid-19 har vi varit tvungna att ändra våra arbetssätt. Våra medlemsmöten, sty-
relsemöten med mera har mer och mer digitaliserats eftersom vi ska hålla fysiska avstånd. Men det 
känns som att allt inte har hunnits med. Ett stort problem är detta med underskrifter både vad gäller sty-
relseprotokoll men än värre verksamhetsberättelse och årsmötes-protokoll. Då vi enbart ses digitalt 
måste det finnas möjlighet att signera på fler sätt än enbart med fysisk underskrift.  Man skulle kunna 

använda sig av till exempel mobilt bank-id för att kunna bekräfta sin signatur. 
Även om vi kommer kunna återgå till ett normaliserat liv med fysiska kontakter så tror vi att vi även i 
framtiden kommer ha kvar digitala möten, framför allt när man nu talar om digitalt medlemskap. 
Det finns redan idag flera metoder att signera digitalt och det borde gå att anpassa även för vår verksam-

het. 
 

Förslag:  
Reumatikerföreningarna i Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Österåker föreslår därför att Reumati-
kerförbundet provar om det finns redan existerande system som vi kan använda och anpassa för vår 

verksamhet. 

 
Yrkande: 

 

Vi föreslår 

 
att                   förbundet provar om det finns redan existerande system som vi kan 
                         använda och anpassa för vår verksamhet 

 
 

 
Upplands Väsby 2020-01-14 

 

 

 
Mia Thegel    Monica Rosenblom 

Ordförande                           Ordförande 

Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna                         Österåker 
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Motionssvar angående: Digitala underskrifter  

 

Distriktsstyrelsens förslag till beslut  

 

Distriktsstyrelsen rekommenderar representantskapet  

att tillstyrka motionen i sin helhet 

att sända motionen vidare till Reumatikerförbundets stämma  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 1 

Förbundsstyrelsens föredragande: Elin Hoffner  

Motionären föreslår att Reumatikerförbundet provar om det finns redan existerande system som distrikt 
och föreningar kan använda för digital signering av till exempel verksamhetsberättelse och protokoll.  
 

Förbundsstyrelsen håller med om den digitala utvecklingen har tagit ett stort kliv under 2020. Ambit-

ionen från förbundet centralt är alltid att förenkla de administrativa och ekonomiska kostnaderna för 

distrikt och föreningar. Förbundsstyrelsen följer därför löpande utvecklingen på området för att bevaka 

om digital signering kan vara något som kan användas i hela förtroendemannaorganisationen på sikt. 

Förbundsstyrelsen anser dock att det i dagsläget är svårt att rekommendera ett program då det ännu 

inte finns något system som godkänns av storbankerna*. Så vid större beslut måste de än så länge ha ett 

traditionellt påskrivet protokoll, exempelvis konstituerande styrelseprotokoll. Det är även få godkända 

system som myndighet godkänner. De system som idag är godkända mot myndighet medför en kostnad 

och de aktörer som idag godkänns finns listat på bolagsverket**.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 

att   anse motionen besvarad. 

 

 

* Nordea, Swedbank och SEB 

** https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/programvara-och-leverantorer-lamna-in-arsredo-

visningen-digitalt-1.17543 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/programvara-och-leverantorer-lamna-in-arsredovisningen-digitalt-1.17543
https://bolagsverket.se/pb/etjanster/lamna-in-arsredovisning/programvara-och-leverantorer-lamna-in-arsredovisningen-digitalt-1.17543
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Motion 2:  

Motion angående medlemsregistret 

Bakgrund 

Medlemsregistret är ett av de viktigaste arbetsredskap som förening och distrikt har att arbeta med. Det 

måste vara smidigt och pålitligt, det ska gå snabbt och enkelt att finna en medlem och få reda på inform-

ation om personen i fråga. 

Idag är registret omständligt och bristfälligt. 

Idag är det svårt att finna en person då registret kräver fullständigt namn, personnummer eller kontakt-

id och då kommer man till kontaktsidan som inte innehåller fullständig information. För att få tag i full-

ständig information om en medlem ska man i dagsläget söka inne på rapporter och där söker man lätt-

ast fram på medlemsnummer, vilket idag inte används. 

Det finns heller ingen information om när en medlem/förtroendevalda startat sitt pågående uppdrag el-

ler vilka uppdrag som vederbörande haft. Dessa uppgifter behövs finnas i registret för att man lätt ska 

kunna se och ha som underlag då man ansöker om t.ex. förtjänstnål till dessa medlemmar. Det går inte 

att lägga in nya medlemmars diagnoser när man gör en anmälan, utan då måste man kontakta med-

lemsregistret på förbundet.  

Förslag 

Förbundet måste ha ett medlemsregister som tillhandahåller den information som föreningar och di-

strikt behöver för att bedriva sitt arbete på ett korrekt och smidigt sätt. 

Medlemsnumret/kontakt-id ska vara lätt att hitta för medlemmen, idag finns det inte tillgängligt för 

medlemmen utan, de måste kontakta någon inom förbundet. 

Yrkande: 

Vi föreslår: 

att Uppdaterar medlemsregistret med samma söknamn som går ut till medlemmarna, kontakt-id eller 

medlemsnummer. 

att detta nummer finns förslagsvis på baksidan av Reumatikervärlden och att man smidigt kan trycka ut 

det och spara så det finns lättillgängligt för medlemmen. 

att kunna söka på delar av namnet i sökfunktionen. 

att uppgifter om uppdrag och korrekta datum finns för dessa. 

att kunna lägga till diagnos vid anmälan samt kunna söka på dessa. 

att familjemedlemmar, hedersmedlemmar automatiskt blir betalande då huvudmedlem eller förening 

betalt in dessa via inbetalningskort eller autogiro. 

2021-02-19 

Styrelsen Reumatikerföreningen Norrköping  

 

Reumatikerdistriktet Östergötlands styrelse beslöt ge bifall till motionen och sända den vidare 

till Distriktets representantskapsmöte. 
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Representantskapet 2021-03-20 

Beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag att sända den vidare till förbundsstämman 

Karin Eriksson  

Ordförande Reumatikerdistriktet Östergötland  

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2 

Förbundsstyrelsens föredragande: Tommy Olsson  

Motionären önskar se ett mer lätthanterligt medlemsregister som tillhandahåller information som un-

derlättar arbetet för föreningar och distrikt.  

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att förbundets medlemsregister ska vara ett lätthanterligt 

system som syftar till att underlätta arbetet för föreningar och distrikt. Det var också den främsta anled-

ningen till beslutet att byta medlemssystem till NGO/Pro år 2017.  

Sedan dess har ett intensivt arbete pågått med att utveckla, konvertera och migrera data från det gamla 

systemet. Under 2020 gjordes stora utvecklingsinsatser i det nya systemet och det kunde rullas ut under 

hösten samma år för att implementeras i distrikt och föreningar.  

Medlemssystemet är fortsatt under utveckling så att det blir ett så bra verktyg som möjligt för förtroen-

demannaorganisationen att använda. Flera av de yrkanden som görs i motionen handlar om behovet av 

att göra systemet mer användarvänligt. Flera av de delar som efterfrågas kommer att utvecklas framö-

ver: 

- Alla rapporter uppdateras så det fältet som idag heter kontakt-id blir medlemsnumret istället. 

Kontakt-id används redan idag och finns med i den adress som printas på tidningen, precis som 
motionären föreslår. 

- I den planerade utvecklingen ska det finnas möjlighet att söka på delar av medlemmens namn. 

Det går dock inte att säga exakt när denna funktion kommer att vara klar. 
- Önskemål om att kunna lägga in uppgifter om uppdrag med datum har framförts tidigare och 

finns med i den planerade utvecklingen. 
- Det kommer även en funktion som gör det möjligt att lägga till diagnos vid anmälan.  

- Yrkandet om hur familjemedlemmar och hedersmedlemmar ska bli automatiskt betalande är 

däremot en svårare fråga att lösa och behöver åtminstone tills vidare hanteras manuellt. 
 

Med denna planerade utveckling anser förbundsstyrelsen att systemet ska kunna fungera så tillfredsstäl-

lande som möjligt för distrikt och föreningar.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att                       anse motionen besvarad. 
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Motion 3:  

Motion angående hemsidorna 

Bakgrund 

Hemsidan ligger nu åter under förbundet vilket vi plockades bort ifrån för att inte påverkas av vad som 

händer på förbundet, vilket var ett problem förut. Nu är vi åter tillbaka på ett sätt som var problematiskt 

förr. 

Otroligt dålig framförhållning vad gäller information om hemsidan t.ex. byter man plattform utan att 

meddela de som arbetar med den. 

Man har varit tvungen att byta inloggning flera gånger och det har lett till att webbansvarig bland annat 

blivit av med sin behörighet. 

Fortfarande är hemsidan knuten till webbansvariga och personens namn syns för allmänheten, vilket är 

irriterande och missvisande. Det är ju föreningen/distriktet som står för det som skrivs och inte personen 

i fråga. 

Många saker måste nu skötas från förbundet som borde kunna ligga på webbansvarig t.ex. sidfoten och 

nya flikar, det har tidigare legat på den webbansvarige. 

Förslag 

Att hemsidorna ska bli självständiga och att webbansvariga har större möjligheter att styra över innehåll. 

Göra det lättare att hitta på hemsidorna genom att skräddarsy dem åt en förening/distrikt, flera flikar 

som är logiska till innehållet och syns direkt när man kommer in på en hemsida. 

Yrkande 

Vi föreslår: 

att hemsidorna kan skräddarsys åt den enskilda föreningen/distriktet så de är anpassade till dess egen 

verksamhet. 

att hemsidorna inte är personbundna utan kopplade till en förening/distrikt. 

att ändringar som berör arbetet med hemsidorna annonseras i god tid, så webbansvariga har möjlighet 

att styra över arbetet med hemsidorna. 

att föreningar/distrikt får ha egna hemsidor som det länkas från förbundets hemsida. 

 

2021-02-19 

Styrelsen  

Reumatikerföreningen Norrköping 

 

Reumatikerdistriktet Östergötlands styrelse beslöt avslå motionen. 

Distriktsstyrelsen sänder den vidare till representantskapet. 

Representantskapet 2021-03-20 

Beslutade att bifalla distriktsstyrelsens förslag och sända den vidare till förbundsstämman 
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Karin Eriksson 

Ordförande Reumatikerdistriktet Östergötland 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3 

Förbundsstyrelsens föredragande: Mats Griph  

Motionären tar upp en av våra viktigaste kommunikationsplattformar för informationen ut till våra nuva-

rande medlemmar och våra potentiella medlemmar och givare. Förbundsstyrelsen håller med om att 

hemsidorna och dess funktioner är viktiga verktyg för föreningar och distrikten och att dessa ständigt 

ska förbättras.  

Nuvarande lösning där samtliga förenings- och distriktsidor är underdomäner till den centrala hemsidan 

valdes för att underlätta arbetet med och underhållet av hemsidesmiljöerna på central, distrikt och för-
eningsnivå. Det gör det möjligt för Reumatikerförbundet att upprätthålla en effektiv och konsekvent im-

plementering av:  
- Utbildning  

- Support  
- Nyutveckling  

- Länkhänvisning  

Motionären tar upp flertalet förslag till förbättringar av föreningarna och distriktens hemsidor. Många av 

funktioner som efterfrågas är redan idag tillgodosedda.  

- Den mall som idag finns för föreningarna och distriktens hemsidor är utformad för att passa så 

många som möjligt. Den går också att anpassa utifrån behov, till exempel genom att lägga till 

flikar och undersidor.  

- Hemsidorna idag förvaltas av respektive förening/distrikts utsedda webbredaktörer. Webbredak-

törerna kan vid publicering av artiklar på hemsidan välja att antingen underteckna med sitt 

namn eller med föreningen/distriktets namn.  

- Det arbetas med att förbättra informationen rörande hemsidorna och utvecklingen av dessa, ex-

empelvis har en grupp skapats under Inloggad för enbart webbansvariga. Ambitionen är att för-

ändringar ska annonseras i god tid innan de verkställs.  

- Föreningarna/distrikten som vill skapa egna hemsidor har möjlighet att göra så, det är dock för-

bundsstyrelsens rekommendation att man använder den befintliga hemsidemallen för att hemsi-

dorna ska kunna fungera så tillfredsställande som möjligt för distrikt och föreningar.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att                       anse motionen besvarad. 
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Motion 4: 

Motion angående logga och den grafiska profilen 

Bakgrund 

Den nya loggan är missvisande och gör så att det blir missförstånd med vad som är vad. Förut var loggan 

enkel och övergripande. Alla visste om det var förbundet, distriktet eller en förening som stod bakom, 

eftersom det fanns under loggan. 

Många tror att vi alla är Reumatikerförbundet. Vi ute i landet är inte Reumatikerförbundet utan egna juri-

diska enheter med eget namn och organisationsnummer. 

Det blir oftare fel vid t.ex. inbetalningar. 

Det är svårare att veta vem det är som står bakom en text eller ett arrangemang. 

Det gamla R:et (varumärkesskyddat) finns fortfarande ute i samhället tillsammans med den nya loggan 

”Reumatikerförbundet” och det känns mycket förvillande. 

Förtjänstnålarna och vissa produkter är märkta det gamla R:et, så som ”Lätt att använda. Godkänd av 

Reumatikerförbundet.” 

Det finns inte en färg utan flera. Förut hade vi ”Reumatiker grönt” vilket var ett signum, nu får vi inte an-

vända den och många föreningar har byggt upp sin verksamhet med bland annat den färgen. 

Lille kanin som var en alldeles utomordentlig maskot har också tagits bort från sortimentet och är sak-

nad av både förtroendevalda, medlemmar och föreläsare. 

Lillekanin som var en bra gåva till föreläsare och andra som förtjänat det lilla extra och som klart visade 

vart gåvan kom ifrån och att den gjorde stor nytta för forskningen och inte bara var sött och mysig. 

Förslag 

Återgå till den gamla loggan som var enkel och som är/var varumärkesskyddad. 

Låt förening och distrikt marknadsföra sig som en förening/distrikt och inte ett förbund. 

Ta tillbaka Lillekanin som var en bra gåva till föreläsare och andra som förtjänat det lilla extra och samti-

digt kunna bidra med pengar till forskningen, vilket är ett av våra mål: lösningen på Reumatismens gåta. 

Yrkande 

Vi föreslår: 

att det gamla R:et återinförs. 

att Lille Kanin återinförs som förbundets maskot. 

 

 

2021-02-19 

styrelsen  

Reumatikerföreningen Norrköping 

 

Reumatikerdistriktet Östergötlands styrelse beslöt att 

motionen avslås, förutom det som handlar om Lille Kanin. 

Bakgrund: 
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Bifall: Femte stycket: Lille Kanin var en alldeles utomordentlig maskot, har också tagits bort. 

Saknad av både förtroendevalda, medlemmar och föreläsare. 

Förslag: 

Bifall till tredje raden: Ta tillbaka Lille Kanin, som var en bra gåva till föreläsare och andra som 

förtjänat det lilla extra och samtidigt kunna bidra med pengar till forskningen, vilket är ett av 

våra mål: lösningen på reumatismens gåta. 

Yrkande: 

Bifall till att: Lille Kanin återinförs som förbundets maskot. 

Distriktsstyrelsen sänder motionen vidare till representantskapsmötet. 

Representantskapsmötet 2021-03-20. 

Beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag och sända den vidare till förbundsstämman. 

Karin Eriksson  

Ordförande Reumatikerdistriktet Östergötland  

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 4 

Förbundsstyrelsens föredragande: Pia Lennberg  

Reumatikerförbundet bytte till nuvarande grafisk profil den 15 mars 2018. Anledningarna till bytet var 
många, bland annat var både färgen och märket svåra att använda sig av. Färgen så väl som formen var 

svår att säkerställa, det gjorde att det syntes dåligt, särskilt i digitala medier. Bytet från det gamla märket 

till det nya föregicks av ett gediget arbete, där hela organisationen var delaktig. Detta arbete resulterade 

i att ny grafisk profil inklusive märke togs fram. Märket utgörs av vårt namn ”Reumatikerförbundet”. Tan-
ken med detta är att vi alla är ett och samma förbund, Reumatikerförbundet. När vi kommunicerar med 
våra viktigaste målgrupper - potentiella och befintliga medlemmar och givare - så är det en oerhörd för-

del att vi ses som en och samma avsändare och förbund. Det gör vår röst stark och tydlig. Rent juridiskt 
är vi dock olika organisationer, och detta måste hållas tydligt i kommunikation av legal eller ekonomisk 

karaktär. Till exempel när en reumatikerförening ansöker om kommunalt bidrag.  
 
Sedan en tid tillbaka har Reumatikerförbundet ett projekt där vi tillsammans med Unga Reumati-

ker bland annat ser över frågan om en gemensam maskot. En gemensam maskot skulle kunna effektivi-

sera hanteringen och även ge oss en gemensam figur som enar våra två organisationer. Om projektet fin-
ner det ekonomiskt hållbart och verksamhetsmässigt rätt är planen att organisationerna introducerar en 

maskot och investerar i en sådan. En uppdatering av Lille kanin är ett av alternativen som kommer att 
ses över.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att                       avslå motionens första att-sats samt 

att anse den andra att-satsen besvarad.   
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Motion 5: 

Motion om differentierad medlemsavgift  

Till 

Reumatikerföreningen Karlstad 

Att: Styrelsen 

 

Motion till föreningens årsmöte år 2020 

Bakgrund 

Den 7 oktober 2019 hade Reumatikerförbundet 45161 medlemmar, varav ungefär 5700 är anhörig till nå-

gon som har en reumatisk sjukdom. Enligt uppgifter beräknas cirka en miljon invånare i Sverige ha en 

reumatisk sjukdom, vilket innebär att det är en ansenligt stor del av landets befolkning som på något vis 

berörs av sjukdomarna (sjukdomsbärare, anhörig, vänner, kollegor osv.). 

Det finns tre olika nivåer på medlemsavgift, enbart baserat på hur många som är medlemmar i samma 

hushåll: 

1 person/ett hushåll                        250 kronor/år 

2 personer/ett hushåll                        350 kronor/år 

3 eller fler personer/ett hushåll               400 kronor/år 

Om någon som exempelvis är anhörig eller vän till någon med reumatisk sjukdom och vill stödja förbun-

det i sin verksamhet, men bor på en annan adress än den sjuke, anar jag att 250 kronor kan vara en hög 

summa för många, som då väljer att avstå från medlemskap. 

Jag har också upptäckt att en del blir medlemmar enbart för att aktiviteter som anordnas i föreningarna. 

Jag ser det enbart som positivt när det gäller sociala aktiviteter, utbildningar, kunskapsspridning och så 

vidare, men tycker att det blir mer problematiskt när exempelvis, de många gånger oerhört eftertraktade 

platser i bassängträning, fylls av medlemmar som inte har någon sjukdom eller problematik som är knu-

ten till vårt kärnområde och därigenom hindrar medlemmar med reumatism att få en välbehövlig trä-

ning och skonsam rehabilitering. 

Ett differentierat medlemskap skulle göra det möjligt att begränsa tillgången till en viss aktivitet att i 

första hand omfatta medlemmar med diagnos hemmahörande inom förbundet. I praktikenskulle det re-

gleras på lokal nivå i de olika föreningarna. 

Förslag 

Jag föreslår därför att man inom Reumatikerförbundet inför en ny medlemskategori – stödjande med-

lems – som betalar en lägre avgift, och i vissa fall får begränsade rättigheter att delta i föreningarnas akti-

viteter och önskar därför att Reumatikerföreningen i Karlstad lämnar bifall till denna motion och vidare-

sänder den till förbundsstyrelsen inför kommande årsmöte. 

Syfte 

Syfte med motionen är att; 

- Öka antalet medlemmar och därmed få en större kraft i påverkansarbetet 
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- Få en större spridningsyta av information om de sjukdomar som täcks av förbundet 

- Kunna säkerhetsställa att viss verksamhet i första hand går till medlemmar som har någon reu-

matisk sjukdom 

- Sekundärt leder det också förhoppningsvis till ökad intäkt, främst för lokalföreningarna. 

Stödjande medlemmar ges möjlighet att välja om de vill ha tidningen eller inte. Tidningen är en fråga om 

både miljö och ekonomi, vilket är anledningen till att jag anser att man bör kunna välja bort den som ut-

skick om man ändå inte läser den. Jag anser att exempelvis 100 kronor i medlemskap, utan papperstid-

ning, skulle vara en rimlig summa, som förhoppningsvis skulle kunna generera fler nya medlemmar, och 

att merparten går ut till föreningarna, men att förbundsstyrelsen får i uppdrag att se över den ekono-

miska fördelningen, med beaktande av att det skulle vara ett välkommet tillskott till små föreningar och 

att det möjligen är lättare att få in stödjande medlemmar om de vet att pengarna främst går till den lo-

kala verksamheten. 

Förbundet tjänar en del på det ekonomiskt, men framför allt genom att med en större medlemsstock få 

större tyngd i sitt påverkansarbete, medan föreningarna förhoppningsvis får ett välkommet bidrag till sin 

medlemsvårdande verksamhet. 

Jag föreslår att årsmötet beslutar att; 

- Reumatikerföreningen i Karlstad tillstyrker denna motion innebärande att förbundsstyrelsen får i 

uppdrag att införa en ny medlemskategori: stödjande medlem, enligt de riktlinjer som angivits 

ovan. 

- Förbundsstyrelsen har att bestämma avgiftsnivå samt innehåll och begränsningar i de olika med-

lemsformerna. 

Deje den 13 januari 2020 

Helén Lindelöf 

Reumatikerföreningen Karlstads styrelse har behandlat motionen. Vi har beslutat att inte tillstyrka mot-

ionen i sin helhet då det inom Reumatikerförbundet pågår en översyn av medlemsavgiften. 

Bakgrunden är att Reumatikerförbundsstämman 2019 har beslutat att 

- Medlemsavgiftens storlek samt fördelningen mellan föreningar, distrikt och förbund blir oföränd-

rat för 2020 och 2021. 

- Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen av medlemsavgiften och lämna förslag 

till förbundsstämman 2021. 

I protokollet från Förbundsstyrelsen har i december 2019 tillsats en nationell arbetsgrupp som börjar sitt 

arbete att se över frågan att återkomma med ett utlåtande senast till förbundsstämman 2021. 

Styrelsens förslag till årsmötet i Karlstads Reumatikerförening 

- Att avslå motionen i sin helhet 

- Att skicka motionen vidare till Reumatikerdistriktet Värmland för behandling. 

Svaret på motionen 

Reumatikerdistriktet Värmlands representantskapsmöte 2020 präglades av den rådande situationen 

som vi lever i. Som en konsekvens av spridningen av Covid-19 virus. Den fysiska distanseringen som vi 

behöver iaktta, gör det omöjligt att genomföra representantskapsmöte på det vanliga sättet, något som 
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försvårar den demokratiska diskussionen kring motionen. Samtidigt är det så att förbundsstämman sker 

först 2021 och inte i år. 

Reumatikerdistriktsstyrelses förslag till representantskapsmöte är som följer: 

- Att hänskjuta behandlingen av motionen till representantskapsmöte 2021 

- Att skicka motionen till förbundsstämman 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 5  

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Håkansson  

Motionären anser att förbundet ska införa en ny medlemskategori med innebörden stödjande medlem. 

Förbundsavgiften samt medlemskapets innehåll och begränsningar ska fastställas av förbundsstyrelsen. 

Det är positivt att anhöriga och vänner till våra medlemmar vill bidra till Reumatikerförbundets utveckl-

ing som intressepolitisk påtryckare och bidragsgivare till forskning för att på sikt kunna lösa reumatism-

ens gåta. 

Förbundsstyrelsens principiella uppfattning är att medlemskap är ett begrepp som innebär samma möj-

ligheter till demokratisk påverkan, samma avgift och samma möjlighet att kunna ta del av det som ingår 

i avgiften t ex tidningen, försäkring etc. 

Om man vill stödja förbundet utan att bli medlem så finns möjligheterna att ge enskilt bidrag eller bli 

månadsgivare. Förbundets hemsida innehåller all information om organisation, ekonomi och verksam-

het. Den vägen ges möjlighet att få information utan att bli medlem. 

Förbundsstyrelsen vill poängtera att ett medlemskap är en garanti för möjlighet till demokratisk påver-

kan och rätten till de medlemsförmåner som finns. 

Förbundsstyrelsen anser därför att medlemsbegreppet enligt stadgarnas § 5 inte ska förändras. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att                       avslå motionen.  
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Motion 6:  

Motion till Reumatikerförbundet avseende förändrad fördelning av medlemsavgif-

ter 

Bakgrund 

De små föreningarna får inte in tillräckligt med medel från förbundet för att ens klara de fasta kostnader 

som finns i alla föreningar, än mindre anordna medlemsaktiviteter. Detta även utan arvoden eller reseer-

sättningar för ledamöter. Porto, telefon, papper, toner eller bläck, kostnad för bokföringsprogram är så-

dant som alltid behövs, och exempelvis representationsgåvor till årsmötespresidium och avgående leda-

möter är anständigt att kunna få fram. Dessutom tillkommer i många fall lokalhyra för att kunna hålla 

årsmöten och andra medlemsträffar, då små föreningar ofta saknar egna lokaler. 

Beskrivning av problemet 

Medlemmarna utgör grunden i hela vår verksamhet, från förening, via distrikt, upp till förbund och om vi 

inte har möjlighet att se till ”på golvet” att det går att skapa ett konkret mervärde för medlemmarna, kom-

mer vi sannolikt inte att klara oss i längden. Vi behöver aktiviteter på lokal nivå för att såväl behålla som 

attrahera nya medlemmar. 

Samtidigt är det också svårt att rekrytera förtroendevalda till alla poster och om man i små föreningar 

måste ha sidoinkomster i form av lotterier eller annat för att ens kunna betala de fasta kostnaderna inom 

föreningen, blir det ännu svårare. Det blir helt enkelt för tungrott och för mycket arbete och för stor osä-

kerhet. Som ledamot i styrelsen är man ekonomiskt ansvarig för föreningen. Det är inte rimligt att man 

skall riskera sin egen ekonomi för att hålla föreningen vid liv. 

Som enskild medlem är det vanligt att man vill ”ha något tillbaka” för sin avgift till förbundet i form av 

subventionerade aktiviteter exempelvis och det sker bäst på föreningsnivå. 

En liten förening har samma typ av fasta kostnader som de stora föreningarna och i vissa avseenden 

även i samma storleksordning. 

Den fördelning som idag föreligger där medel från förbundet enbart räknas på antal medlemmar gör det 

svårt för små föreningar att klara sig, än mindre kunna bedriva den typ av verksamhet vi behöver anordna 

med syften att såväl sprida information och kunskap om både förbund och reumatiska sjukdomar, eller 

för den delen sociala mötesforum som är mycket viktiga för många medlemmar. 

Om Reumatikerförbundet skall klara sig på lång sikt behöver vi rekrytera nya medlemmar och det gör vi 

sannolikt enklast på lokal nivå, ute i föreningarna. Men då krävs det att det finns verksamhet i föreningarna 

och människor som är villiga att ta på sig att driva föreningarna. En översyn och justering av de små före-

ningarnas resurser säkerställer de delarna. 

Yrkande 

Vi yrkar därför  

- att alla föreningar skall ha ett grundbidrag på 15.000 kronor per år, oavsett antal medlemmar 

- att överskjutande del av föreningarnas andel av medlemsavgiften fördelas per medlem 

För styrelsen för Reumatikerföreningen Forshaga – Deje 

 Helén Lindelöf, ordförande 
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Värmland 

Svar på motion 1 och 2 

Motion 1: Motion till Föreningens årsmöte år 2020 

Reumatikerförbundet Värmlands förslag på svar till Representantskapsmöte 2021 

- Att avslå motionen i sin helhet 

- Att skicka motionen till förbundsstämman 

Motion 2: Motion till Reumatikerförbundet avseende förändrad fördelning av medlemsavgifter 

Reumatikerförbundet Värmlands förslag på svar till Representantskapsmöte 2021 

- Att avslå motionen i sin helhet 

- Att skicka motionen till förbundsstämman 

 

Reumatiker distriktet Värmlands styrelse har behandlat båda motionerna. Vi beslutade att inte tillstyrka 

motionerna då det just nu pågår ett arbete inom förbundet kring fördelningen och omfördelning av 

medlemsavgiften. 

Bakgrunden är att förbundsstämman 2019 beslutade enligt följande: 

 

- Medlemsavgiftens storlek samt fördelningen mellan föreningar, distrikt och förbund blir oföränd-

rat för 2020 och 2021. 

- Ge förbundsstyrelse i uppdrag att se över fördelningen av medlemsavgiften och lämna förslag till 

förbundsstämman 2021. Se bilaga 1 

- I december 2019 tillsats en nationell arbetsgrupp som ska se över frågan och återkomma med ett 

utlåtande senast till förbundsstämman 2021. Se bilaga 2 

- Februari 2020 gick arbetsgruppen igång med arbete. 

 

I tillägg gav förbundsstyrelsen arbetsgruppen även i uppgift att arbeta med frågan om möjligheten av att 

införa olika typer medlemsformer/ avgifter. 

På grund av Coronapandemin beslutade förbundsstyrelsen att låta uppdraget vara vilande eftersom 

verksamheten ute i landet kraftigt minskade och möjligheter till fysiska medlemsmöten och aktiviteter i 

stort upphörde. Förbundsstyrelsen fattade också beslut om en omfattande organisationsöversyn vilket 

också kan komma att påverka medlemsavgiftens storlek och fördelning. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 6 

Förbundsstyrelsens föredragande: Hans Håkansson  

Motionären anser att medlemsavgiftens fördelning bör ändras så att mindre föreningar ska erhålla en 

större fast pott i stället för den fördelningsprincip som gäller idag. 

Att stärka de mindre och resurssvaga föreningarna krävdes i motioner till förbundsstämman 2019 genom 

att omfördela medlemsavgiften inom nuvarande system. 

Stämman gav därför förbundsstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen inom de olika organisationsle-

den och återkomma med förslag som skulle kunna behandlas på stämman 2021. 

En arbetsgrupp tillsattes med representanter från föreningar, distrikt och förbund. Arbetsgruppen fick 

förutom översynen av fördelningen även i uppdrag att se över och komma med förslag till en eventuell 

höjning av nuvarande medlemsavgift. 

Arbetsgruppen hade påbörjat sitt arbete när pandemin inträffade vilket innebar att planerad verksamhet 

ställdes in vilket i sin tur avsevärt minskade behovet av resurser. Det extra verksamhetsstödet till före-

ningar med svag ekonomi och långa avstånd utnyttjades inte heller. 

Förbundsstyrelsen beslutade därför att bordlägga utredningen men att uppdraget kvarstår och om möj-

ligt fullföljs under 2022.  

Förbundsstyrelsen anser att fördelningsprincipen d.v.s att avgiften fördelas per medlem i förening, di-

strikt och förbund ska fortsatt gälla Den nuvarande principen innebär också en viktig del när det gäller 

att aktivt värva medlemmar vilket i sin tur påverkar organisationsledens ekonomi. 

Motionärens yrkande på en fast grundavgift anser förbundsstyrelsen riskerar att leda till ett passivare 

förhållningssätt när det gäller t ex medlemsvärvning eftersom den fasta potten ändå skulle falla ut. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att                       avslå motionen.  
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Motion 7 

Motion om förbundets påverkansarbete  

Motion till Reumatikerförbundet 2021-01-01 

från Anette Nyman 

Under ett antal år har vi sett hur reumatikers rehabilitering och ekonomiska situation försämrats. Nu har 

även pandemin påverkat situationen till det värre. 4reumatikersjukhus har lagts ner i Sverige-en stor 

kompetensförlust. Dagrehab har blivit mer kostnadseffektivt än inneliggande rehabilitering.  

Stockholmsregionen har numera ingen rehabilitering för inneliggande vård då Humlegården lagts ner. 

Klimatvården är i fara, bassänger läggs ner m.m. 

Jag vill 

-att förbundet aktivt, politiskt, medialt bekämpar inskränkningar i rehabilitering och att vi syns mycket 

mer i media-att vården och politiker verkligen förstår effekten och livskvaliten i rehab-sammanhang 

-att förbundet fortsätter jobba aktivt med tanken att hjälpmedel ska samordnas i landet. I Region Stock-

holm ska en rad hjälpmedel övergå till egenansvar och avgifterna höjs. Flera regioner lär göra det 

samma. När du söker merkostnadsersättning via försäkringskassan så kan du inte längre ta upp vissa 

hjälpmedel som en merkostnad. I Göteborg föreslog kommunens handläggare att funktionshindrade sö-

ker försörjningsstöd-om man inte har råd med hjälpmedel. Försörjningsstöd är för mat och hygien-inget 

annat! 

-överlag vill jag att förbundet ”slåss” för mediautrymme-vi syns för lite! 

Anette Nyman Reumatikerdistriktet Göteborg 

**** 

 

Till Reumatikerförbundets stämma år 2021  

Distriktsstämman/årsmötet i Reumatikerdistriktet/föreningen i Göteborg har den 24 mars 2021 bifallit 

motionen från Anette Nyman, och att den sänds vidare till förbundsstämman med förslaget att stämman 

bifaller motionen.  

Göteborg den 29 mars 2021 

 

______________________ 

Mona Eriksson 

Ordförande 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7 

Förbundsstyrelsens föredragande: Ritva Elg 

Förbundsstyrelsen tackar för motionen som sätter fingret på ett par av våra medlemmars allra viktigaste 

frågor. 

Sedan stämman 2019 har Reumatikerförbundet fortsatt att arbeta för en god och jämlik rehabilitering. 

Rehabilitering finns ständigt på agendan.  

Vi deltar i många arbetsgrupper (som till ex i Socialstyrelsens arbete med reviderade behandlingsriktlin-

jer, samt i arbetet med personcentrerade sammanhållna vårdförlopp för knä- och höftartros och reuma-

toid artrit). Det är där vi kan påverka mest, innan beslut fattas. Vi svarar också på de offentliga utred-

ningar som vi får att tycka till om i form av remisser. 

En väl sammanhållen rehabilitering, att den nationella styrningen stramas upp och att alla som har be-

hov av rehabilitering ska få en individuell plan med såväl kortsiktiga som långsiktiga mål som ska följas 

upp är något av det vi kräver. Detta för att de patientgrupper vi företräder ska få tillgång till den rehabili-

tering de så väl behöver och har rätt till.1  

Förbundsstyrelsen har också beslutat om en särskild satsning på forskning med fokus på rehabilitering. I 

slutet av 2020 skedde den första utdelningen, till fyra olika forskningsprojekt som ska visa att multipro-

fessionell, personcentrerad rehabilitering kan ge minskad sjuklighet och bättre livskvalitet. När vi träffar 

politiker och påtalar behovet av klimatvård, får vi till svar att det saknas evidens för att behandlingsfor-

men ger resultat. Därför hade vi gärna sett ansökningar om studier som handlar effekten av klimatvård, 

men det har hittills inte inkommit några sådana. 

Vi har även varit aktiva i Funktionsrätt Sveriges arbete med rapporten Respekt för rättigheter2 som togs 

fram 2019. Rapporten speglar hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Vi ansvarade för artikel 25 Hälsa, och artikel 26 Rehabilitering och habilitering. En 

av de rekommendationer vi gett till regeringen är att ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram nation-

ella riktlinjer för att säkerställa att den enskilde kan påverka sina rehabiliteringsinsatser och även sina 

val av hjälpmedel. Arbetet med att påverka regeringen i denna fråga pågår fortlöpande. Senast medver-

kade Reumatikerförbundet på ett digitalt seminarium den 20 april 2021. Det kan ses på Funktionsrätt 

Sveriges hemsida.  

Sedan valet 2018 har vi gått i mål med frågan om rehabiliteringskoordinatorer i alla regioner. Frågan om 

en medicinskt ansvarig i alla kommuner (MAR) som vi länge drivit ingår nu i uppdraget med en ny   äldre-

omsorgslag som Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell leder. Uppdraget ska redovisas senast 

den 30 juni 2022.  

Riksdagen har även beslutat att prevention och rehabilitering ska ingå i primärvårdens grunduppdrag3.  

Vilket ligger inom ramen för vad som föreslås i arbetet med god och nära vård.  

Förbundsstyrelsen vill också påminna distrikten och föreningarna om möjligheten att kontakta de egna 

regionala/lokala programområdena för reumatiska sjukdomar,(RPO eller LPO) för att medverka som pa-

                                                                        

1 https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ge-lakare-ratt-att-ordinera-sammanhallen-rehabilitering/  
2 https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/12/Funktionsra%CC%88tt-Sverige_Rapport.pdf  
3 https://data.riksdagen.se/fil/BDE060F4-3800-4BFB-8053-3DB3F909AF56  

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/ge-lakare-ratt-att-ordinera-sammanhallen-rehabilitering/
https://funktionsratt.se/wp-content/uploads/2019/12/Funktionsra%CC%88tt-Sverige_Rapport.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/BDE060F4-3800-4BFB-8053-3DB3F909AF56
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tientrepresentanter i rådens arbeten och påverka hur vård och rehabilitering utformas i de egna region-

erna. Kontaktuppgifter finns på regionernas hemsidor, ett exempel här från sjukvårdsregion Mellansve-

rige.4 

Tillsammans ska vi fortsätta att arbete för en jämlik rehabilitering i hela landet. På alla olika nivåer, nat-

ionellt, regionalt och lokalt. 

 

När det handlar om hjälpmedel har Reumatikerförbundet, som beskrivs ovan, i rapporten Respekt för 

rättigheter aktivt jobbat med artikel 26, Rehabilitering och habilitering. En av de rekommendationer vi 

riktar till regeringen är att ta fram nationella riktlinjer för att säkerställa att den enskilde ska kunna på-

verka sina rehabiliteringsinsatser och sina val av hjälpmedel. Vi påpekar att regeringen måste säkerställa 

likvärdig kvalitet och tillgång i hela landet.  

Under 2021 har vi påbörjat ett samarbete med Neuroförbundet och Riksförbundet HjärtLung, för att till-

sammans arbeta för nationell samordning när det gäller hjälpmedel. Det är en komplex fråga. Den första 

tiden har ägnats åt kartläggning för att kunna ställa relevanta krav.  

Under våren 2021 har vi träffat arbetsterapeuternas ordförande Ida Kåhlin och även det relativt nybil-

dade Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) som är en nationell expertgrupp med sjukvårdsregional 

och extern representation. Rådet ingår i samverkansmodellen för medicinteknik som verkar få en roll i 

den framtida hjälpmedelshanteringen. SKR är värd för rådet.  

I slutet av 2021 kommer Socialstyrelsen att slutrapportera sitt uppdrag med att samla in data från reg-

ionerna för att långsiktigt följa upp hjälpmedelsområdet. Det kommer vi ha stor nytta av i vårt fortsatta 

arbete.  

Vår självklara utgångspunkt är att det inte ska bero på var man bor om man får tillgång till ett hjälpmedel 

eller inte. Inte heller hur mycket man får betala. Här behövs en nationell samordning och det kommer vi 

att kräva! 

Reumatikerförbundets synlighet i media ligger i stort sett på samma nivå de senaste fem åren, ca 1100-

1300 omnämnanden per år. År 2020 något lägre, ett resultat av den pågående pandemin. Vi skriver flera 

artiklar varje år som distrikten gärna får göra om till sina egna, något som vi uppfattar som väldigt upp-

skattat och framgångsrikt, de blir i princip alltid publicerade. 

När det handlar om rehabilitering har vi sedan 2019 publicerat sex debattartiklar på temat och flera 

pressmeddelanden. Ett par debattartiklar var skrivna så att distrikten kunde göra dem till sina egna. Det 

gav resultat, bland annat i ett inslag i TV4 Nyheterna våren 2020, från varmvattenbassängen i Boden som 

hotades av nedläggning. Norrbottens Reumatikerdistrikt medverkade. 

Förbundsstyrelsen föreslår att ett ”distrikts-kit” tas fram under hösten 2021 – våren 2022. I materialet 

beskrivs reumatikers behov, Reumatikerförbundets ställningstaganden (Intressepolitiska programmet) 

och vilka som är lokala kontakter/intervjupersoner. Därutöver ges tips om hur mediala utspel kan synkas 

med politiska uppvaktningar. Ambitionen är att detta ska ske samtidigt med utbildningen ”att företräda 

sin organisation” som flera förbund arbetar med att ta fram, i samråd med Funktionsrätt Sverige. 

                                                                        

4 https://www.xn--sjukvrdsregionmellan-0zb.se/reumatiska-sjukdomar/  

https://www.sjukvårdsregionmellan.se/reumatiska-sjukdomar/
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Parallellt med PR-arbetet pågår arbetet att öka synligheten i sociala media. Under 2020 ökade antalet 

följare och interaktioner i alla Reumatikerförbundets sociala mediekanaler. Det har även gjort det möj-

ligt för våra följare att prata med varandra och med oss på förbundet trots de rekommendationer om 

social distansering som rått under året. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta  

att                       anse motionen besvarad.   

  


