
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Reumatikerförbundet  Box 6240  102 34 Stockholm 

Telefon 046 8 505 805 00  E-post info@reumatiker.se  Webbplats reumatiker.se  Pg 90 03 19-5  Bg 900-3195  Org nr 802002-7838 1 
(37) 

 

PROTOKOLL 

fört vid Reumatikerförbundets stämma 29 och 30 maj 2021 via det digitala verktyget Easymeet 

 
Närvarande röstberättigade:  förbundsstämmoombud, förbundsstyrelseledamöter samt 

av Riksorganisationen Unga Reumatiker  

utsett ombud (bilaga 1) 

 
Övriga närvarande: adjungerande i förbundsstyrelsen, revisorer, 

 valberedning, gäster samt 

 personal från förbundskansliet (bilaga 1) 
 

 

§ 1 Förbundsstämmans öppnande 

 
Lotta Håkansson, förbundsordförande: 

 

”Varmt välkomna till vår stämma 2021 - en historisk stämma, den första digitala någonsin! 
 

Hoppas alla lyckats logga in och funnit er till rätta framför skärmarna. För en del av oss har det 

blivit vardag att ses på små rutor varje dag men jag är fullt medveten om att alla inte är lika 

vana. Jag är självklart spänd för hur allt ska fungera men hoppas att alla ska känna sig nöjda vi 
avslutar och loggar ut. Supportnumret 018-477 04 10. 

  

Tiden för omnominering går ut kl. 12.00 -idag! 
 

Begär ordet redan nu till dagordningens samtliga punkter. Ditt namn, vilken punkt du begär 

ordet på samt eventuell motionsnummer och vilket yrkande du har. För sakens skull och för att 
slippa säga det på varenda punkt så yrkar jag bifall till samtliga våra förslag från 

förbundsstyrelsen. 

 

Vi har valt att renodla denna stämma med få inslag förutom det vi stadgemässigt ska göra men 
vi ska börja med en speciell hälsning till vår stämma - varsågod Lena! 
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En hälsning från socialminister Lena Hallengren visades.  

 
Tack Lena Hallengren för den hälsningen! En hårt arbetande minister som vi hoppas orkar 

fortsätta trots hårt jobb och tuffa omständigheter. 

 
Precis som Lena nämnde så är det oerhört viktigt att vi fortsätter vara en stark röst för 

patienterna.  

 
De två år som gått sedan förra stämman så har mer än hälften av tiden låst in oss i en pandemi 

och självklart påverkat oss som enskilda men också vår organisation. Men trots dessa 

utmaningar har vi gjort fantastiskt mycket och jobbat hårt med att ställa om, inte ställa in. 

 
Vårt förbundskansli stängde ner redan i mitten på mars förra året eller egentligen, vårt 

förbundskansli flyttade hem till respektive medarbetare och i stort sett alla har jobbat hemifrån 

sedan dess. Men så mycket som hänt! Det kan ni se i våra verksamhetsberättelser och jag vet att 
det är en hel del till som gjorts som inte getts utrymme för där. 

 

I stort sett allt som planerats har genomförts om än emellanåt på annat sätt än vad som var 
tänkt från början. Förbundsstyrelsen gick från att vara ganska ovana vid digitala möten till att 

bli riktiga hejare på detta sätt att ses, med hög närvaro och fortsatt bra diskussioner (eller hur 

Hasse?) vet att jag har medhåll av styrelsen i den frågan. Min absoluta ambition är att vi ska 

fortsätta att ses digitalt, inte enbart och alltid men emellanåt är det ett smart sätt att kunna ses 
från norr till söder utan att det kostar mer än den tid du sitter framför din padda eller dator. 

 

Vi har dessutom tagit en del tuffa beslut i förbundsstyrelsen och ett av dem är att vi ska ha en 
budget i balans inom 5 år vilket inneburit en översyn av kansliorganisationen och från o med 

den 1/6 sätts den nya organisationen i sjön med nya enheter och något färre tjänster än tidigare. 

Jag vill passa på att ge en eloge till hela kansliet som trots en orolig tid genomfört oerhörda 
insatser och inte minst en stor eloge och ros till Stina som lett förbundskansliet på ett alldeles 

utmärkt sätt. Jag vet att hon kommer att behöva sin semester mer än någonsin denna sommar! 

 

Att prata om allt som varit hinns inte med nu men jag vill ändå nämna något av alla framgångar 
vi haft de senaste två åren. 

 

Vårt intressepolitiska program vi antog 2019 har varit en väldigt bra vägvisare för hela 
organisationen men också ett bra verktyg för mig och förbundsstyrelsen när vi tagit oss in på en 

mängd olika arenor för att sprida vårt budskap om mer och bättre jämlik vård och 

rehabilitering. För oj vad vi har synts och också påverkat! Ett stort antal artiklar, 

pressmeddelanden, några tv-inslag, poddar, full aktivitet i sociala medier, anföranden på 

konferenser, medverkan i kunskapsstyrningen med NAG (nationell arbetsgrupp) och NPO:er 

(nationella programområden), socialstyrelsens riktlinjearbete, möte med ministrar och flera 

myndigheter, många möten med SKR med mera.  
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Och fortfarande högt anseende på Sifo Kantar -en mätning som kom lagom här i veckan och vi 

har tagit guldmedalj i hur andra ser på oss som organisation- en plats som vi förtjänat och som 

vi ska se till att hålla oss kvar på! 
 

Till stämman skickade vi ut en rapport om vårt påverkansarbete och jag hoppas ni både kan 

känna er stolta över det vi gjort men också få inspiration till mer som vi kan göra och att vi också 
blir fler som driver på beslutsfattare på olika nivåer. 

 

Vi har fortsatt vårt viktiga arbete med forskning och just nu pågår en extra satsning på 
rehabiliteringsforskning. Detta är ju för att vi sett att det behöver komma allt högre på 

dagordningen för fler forskare och om vi får samma ringar på vattnet som den särskilda 

artrossatsningen gjorde så kommer det att riktas mer medel från annat håll även till 

rehabforskningen. Just rehabilitering är en av de viktigaste frågorna för våra grupper och vi har 
fortsatt driva på om det på alla nivåer och i det mesta vi gör - vår devis rätt till rörelse som vi 

hade inför förra riksdagsvalet håller ännu och jag är stolt över att vi både hållit i den fråga men 

också fått fler att lyfta fram det som ett viktigt område att satsa mer på. Och det kommer 
verkligen att behövas mycket fokus framöver inte minst med tanke på alla inställda vård och 

rehabtillfällen under pandemin. 

 
Den här stämman ska vi blicka framåt och lägga fast riktlinjerna för de kommande 4 åren i den 

långsiktiga verksamhetsplanen, vi ska behandla motioner och några förslag från FS och vi ska 

välja ny styrelse.  

 
Till hösten hoppas vi på att kunna ses mer fysiskt igen och vad vi alla längtar! Tänk när vi kan 

börja ses i våra föreningar och sätta fart på allt som legat nere och gått på sparlåga. 

Bassängerna kan öppna och fika, föreläsningar och paraffinbad kan fylla våra lokaler. Och då 
mina vänner handlar det inte bara om att träffa alla vi redan känner utan då gäller det att också 

se till att få med de som ännu inte tagit steget att gå med i vårt fina förbund. Suget efter få 

träffas och finnas i en gemenskap har nog sällan varit större och det ska vi se till att ta till vara 
på! Vi är ju fortfarande den största patientorganisationen och det ska vi fortsätta att vara alla 

tillsammans på alla nivåer föreningar, distrikt och nationellt - en organisation som är att räkna 

med och i kraft av vår storlek kan lägga mycket tyngd bakom våra förslag till förbättringar som 

behövs i samhället för att vi alla ska kunna leva ett gott liv. 
 

Med det har jag hälsat er välkomna till årets unika digitala stämma - låt oss ses i våra fyrkanter! 

Och nu är stämman öppnad!” 
 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, avslutade med att yrka bifall till förbundsstyrelsens alla 

förslag till beslut. 

 

Teknikern Karl Sahlin redogjorde för tekniken och genomförde en testomröstning.  
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Det digitala mötet tillämpar ”tyst acklamation” om inget annat yrkande/förslag än 
förbundsstyrelsens finns. 

 

§ 2 Fråga om förbundsstämman kallats i stadgeenlig tid och ordning 
 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, redovisade datum för kallelse och för utskick av 

handlingar till stämman.  
 

Kallelsen skickades ut den 4 februari 2021 per post och den 5 februari mejlades den. 

Handlingarna postades den 3 maj och informationsmejl med länk till hemsidan (där alla 

handlingar publicerades) gick ut den 6 maj.   
 

Förbundsstämman beslöt 

 
att anse stämman utlyst i stadgeenlig tid och ordning. 

 

 
§ 3 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd (bilaga 1) 

 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, redovisade att antalet röstberättigade ombud var 74 och 

antal röstberättigade från förbundsstyrelsen 11, enligt avprickningslistan via Easymeets system.   

 

Förbundsstämman beslöt 

 
att fastställa röstlängden till 85 röstberättigade  

 

att avprickningslistan får utgöra röstlängd under stämman. 
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§ 4 Fastställande av dag- och arbetsordning  

 

Förbundsstämman beslöt  

att fastställa förbundsstyrelsens förslag till dag- och arbetsordning.  

 

 
§ 5 Val av 

a) två mötesordförande 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, föredrog förslag till mötesordförande; Elsemarie 

Bjellqvist och Christer Hedberg.  

Förbundsstämman beslöt 

att utse Elsemarie Bjellqvist och Christer Hedberg till mötesordförande.  

 

b) två mötessekreterare 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, föredrog förslag till mötessekreterare; Norah Avielle och 

Johan Hammarström.  

Förbundsstämman beslöt 

att utse Norah Avielle och Johan Hammarström till mötessekreterare.  

 
c) två protokolljusterare 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, föredrog förslag till protokolljusterare; Kåge Johnson, 

Reumatikerdistriktet Kalmar och Anneli Nordh, Reumatikerdistriktet Gävleborg. 

Förbundsstämman beslöt 

att utse Kåge Johnson, Reumatikerdistriktet Kalmar och Anneli Nordh, 

Reumatikerdistriktet Gävleborg till justerare av stämmoprotokollet. 

 
d) fyra rösträknare  

Lotta Håkansson, förbundsordförande, föredrog förslag till rösträknare; Helena Flodström, 

Reumatikerdistriktet Örebro, Gunnel Persson, Reumatikerdistriktet Skåne, Rolf Nilsson, 

Reumatikerdistriktet Älvsborg och Christina Asplund, Reumatikerdistriktet Dalarna. 

Förbundsstämman beslöt 

att utse Helena Flodström, Reumatikerdistriktet Örebro, Gunnel Persson, 
Reumatikerdistriktet Skåne, Rolf Nilsson, Reumatikerdistriktet Älvsborg och 

Christina Asplund, Reumatikerdistriktet Dalarna till rösträknare.  
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Mötespresidiet tog över och Elsemarie Bjellqvist och Christer Hedberg tackade å presidiet vägnar 
för förtroendet att få leda stämman.  

 

Mötespresidiet gick igenom praktiska detaljer om arbetsordningen under stämman.  
 

 

§ 6 Reumatikerförbundets verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019 och 2020 

 

Stina Nordström, generalsekreterare, redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2019 och 2020. 

Patrick Bertram, vikarierande ekonomichef, redogjorde för årsredovisningen för 2019 och 2020.  

Therese Brandstedt ombud Kalmar, deltog i debatten.  

Lena Berg, ombud Stockholm, deltog i debatten. 

Stina Nordström, generalsekreterare, deltog i debatten. 

Johan Allenbäck-Degerheim, förtroendevald revisor, deltog i debatten.  

Ordningsfrågor ställdes av följande ombud:  

Therese Brandstedt, ombud Kalmar  

Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm  
 

Förbundsstämman beslöt 

att med godkänna lägga verksamhetsberättelserna för 2019 och 2020 till handlingarna 
samt  

att fastställa och godkänna årsredovisningen för 2019 samt 2020 och lägga dessa till 

handlingarna.  

 

 

§ 7 Revisionsberättelse för 2019 och 2020  

 

Roine Hangvar, sammankallande revisor och Margaretha Morén, auktoriserad revisor BDO, 

redogjorde för årsredovisningen för 2019 och 2020.  

Förbundsstämman beslöt 

att med godkännande lägga revisionsberättelserna för 2019 och 2020 till handlingarna.    
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§ 8 Fastställande av resultat- och balansräkning 2019 och 2020 

Förbundsstämman beslöt 

 

att fastställa och godkänna resultat- och balansräkningen för 2019 samt 2020 och lägga 

dessa till handlingarna samt  

 
att fastställa förbundsstyrelsens förslag till disponering av resultatet.  

 

 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2019 och 2020 

 

Revisorerna, förtroendevald samt auktoriserad, tillstyrkte att förbundsstämman beviljar 

förbundsstyrelsen samt generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019 och 2020. 

Förbundsstämman beslöt 

att bevilja förbundsstyrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2019 och 2020.  

 
Förbundsstyrelsen deltog inte i beslutet.  

 

 

§ 10 Långsiktig verksamhetsplan 2022 – 2025 

 

Stina Nordström, generalsekreterare, redogjorde för förslag till Långsiktig verksamhetsplan 

2022-2025.  

 

Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm, yrkade på följande: 

Reumatikerdistriktet i Stockholms Län yrkar på att förslaget återremitteras utse en arbetsgrupp 

med uppdrag att med utgångspunkt från förslaget ta fram ett mer bearbetat och tydligare 

strukturerat förslag till långsiktig verksamhetsplan för 2022 – 2025. Bakgrund I inledningen 
nämns att syftet är att beskriva den mest prioriterade verksamheten och lyfta de viktigaste 

fokusområdena som ska hjälpa oss att på sikt nå vår vision. Vi anser att det finns flera 

förbättringsområden för att planen bättre ska kunna uppfylla syftet. Det handlar både om 
disposition och innehåll. Det är ett viktigt dokument ”som ska hjälpa oss fokusera på rätt 

områden” därför är det av betydelse med ytterligare bearbetning. Vi anser att det ska vara ett 

övergripande dokument som bidrar till att skapa inriktning, engagemang och sammanhållning 

men även förtydliga ansvar dvs vem gör vad. Vi anser också att en översyn av både språk och 
tilltal bör göras. Lyft tydligare fram det viktigaste under varje rubrik. Skapa en tydligare struktur 

för att öka nyttan av dokumentet. Det finns en del upprepningar och ibland floskler, kanske 

svårt att undvika men försök få bort några. Denna verksamhetsplan bör även kunna användas 
av distrikt och föreningar i samband med olika ansökningar. Nedan kommer förslag på olika 
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förbättringsområden och exempel på frågor som bör förtydligas för att öka relevansen Bra 

initiativ att förslaget skickades ut på remiss. Hur har ni tagit hand om svaren? Vi ser endast 

minimala förändringar. Varför? Vi saknar förarbetet. Kan vi få ta del av den konsekvensanalys/er 
som ligger till grund för förslaget? Ett gott exempel på ett dokument som skickats ut inför 

stämman och som underlättar förståelsen är den uppföljning som gjorts av det intressepolitiska 

arbetet. Varför så olika kvalité på dokumenten? Varför inte övervägt möjligheten att diskutera 
långsiktiga inriktningen i olika break-out rum under stämman för att ge möjlighet att diskutera 

innehållet inför beslut? 

 
Lena Berg, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, deltog i debatten.   

  
Kåge Johnson, ombud Kalmar, deltog i debatten.  

 

Stina Nordström, generalsekreterare, deltog i debatten.  
  
Roland Henriksson, ombud Älvsborg, deltog i debatten.  

 
Lotta Håkansson, förbundsordförande, yrkade avslag på en återremiss.   
 

Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm, deltog i debatten.   
 
Monica Rosenblom, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Stina Nordström, generalsekreterare, deltog i debatten.  
 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, deltog i debatten.  

 
Monica Rosenblom, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Christer Hedberg, mötesordförande, informerade om att tiden för omnomineringar har gått ut.  

 
Lena Berg, ombud Stockholm, yrkade på en återremiss av den långsiktiga verksamhetsplanen.  
 
Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm, deltog i debatten.  
 

Lena Berg, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

  
Mona Eriksson, ombud Göteborg, yrkar bifall till en återremiss.  

 

Ajournering mellan 12:15 - 13:15. 

 

Stina Nordström, generalsekreterare, uttalar sig i debatten. 
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Gunilla Göran, förbundsstyrelseledamot, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 

Lena Berg, ombud Stockholm, uttalar sig i debatten.  
 
Kåge Johnson, ombud Kalmar, uttalar sig i debatten.   
 
Tommy Olsson, 2:e vice ordförande, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 

Ritva Elg, förbundsstyrelseledamot, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.  
 

Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm, yrkade på en återremiss av den långsiktiga 

verksamhetsplanen och begärde votering.  

 

Förslagen gick till omröstning.  

 

Ordningsfrågor ställdes av följande ombud:  

Bitte Wallin ferm, Ombud Stockholm 

Mia Thegel, Ombud Stockholm  

 

Förbundsstämman beslöt 

att godkänna den Långsiktiga verksamhetsplanen för 2022-2025. 
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§ 11 Medlemsavgift för 2022 och 2023 

 

Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till 

medlemsavgift för 2022 samt 2023 och redogjorde för förbundsstyrelsens förslag på motion 

nummer fem.  

 

Gun Lingbert, ombud Stockholm, deltog i debatten.   
 

Mona Eriksson, ombud Göteborg, deltog i debatten. 
 

Kåge Johnson, ombud Kalmar, deltog i debatten. 

 
Gun Lingbert, ombud Stockholm, deltog i debatten.   
 

En omröstning kring motion nummer fem genomfördes.  

 

 
 

 

Johan Allenbäck-Degerheim begärde ordet och kom med två stycken tilläggsförslag. 

 

att  nya medlemmar 2022 och 2023 får sitt första medlemsår kostnadsfritt 
 

att avgiftens fördelning 2022 och 2023 är följande:   

 

Storlek hushåll  Avgift   Förening  Distrikt  Förbund  
  

Enpersonshushåll  250   153  57  40  
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Tvåpersonershushåll  

  

350  180  120  50  

Hushåll med tre eller flera 

personer  

400  220  120  60  

     

 

Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, yrkade avslag på bägge tilläggsförslagen. 

 

Johan Allenbäck-Degerheim, revisor, deltog i debatten.  

 

Mona Eriksson, ombud Göteborg, deltog i debatten.  

 

Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 

Johan Allenbäck-Degerheim, revisor, deltog i debatten.  

 

Monica Rosenblom, ombud Stockholm, yrkade bifall till andra tilläggsattsatsen men avslag till 

första.  

 

Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, yrkade avslag på tilläggsattsatserna.  

 

Johan Allenbäck-Degerheim, revisor, deltog i debatten.  

 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag och yrkade 

avslag på tilläggsattsatserna.  

 

Monica Rosenblom, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Gun Lingberth, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Mona Eriksson, ombud Göteborg, yrkade avslag på första tilläggsattsatsen.  

 

Kåge Johnson, ombud Kalmar, deltog i debatten.  

 

Tilläggsattsatserna gick till omröstning.  
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Ordningsfrågor ställdes av följande ombud:  

Johan Allenbäck-Degerheim, revisor.  

 

Förbundsstämman beslöt  

att avslå tilläggsattsats ett  

 

att avslå tilläggsattsats två  
 

att avslå motion nummer fem  

 
att medlemsavgiftens storlek blir oförändrad 2022 och 2023 samt  

 

att  utredningsuppdraget kvarstår och om möjligt fullföljs under 2022 så att 
förbundsstämman 2023 kan fatta beslut om avgiftens fördelning 2024-2025. 

 

 
§ 12 Arvoden och ersättningar   

Britt Skårstedt, sammankallande valberedare, föredrog förslag till arvoden och ersättningar till 

förbundsstyrelsens ledamöter. 
 

Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, föredrog förslag till arvoden och ersättningar till övriga. 

 
Johan Allenbäck-Degerheim, revisor, deltog i debatten.  

 

Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, deltog i debatten.  

Förbundsstämman beslöt 

att från och med 2021-05-29 fastställa nya arvoden enligt följande: 

 
att arvode till ordförande utgår med 12 inkomstbasbelopp/år 

 

att förbundsordförande får utöver arvodet avtalsmässiga villkor avseende KP:s 
pensionsförsäkring och gruppförsäkring 

 

att arvode utgår med 3 inkomstbasbelopp/år för 1:e vice ordförande och 2 

inkomstbasbelopp för 2:e vice ordförande  

 

att ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst till 1:e och 2:e vice ordförande 

 
att arvoden till styrelsens ledamöter ska utgå med 0,5 inkomstbasbelopp/år 
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att ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst till styrelsens ledamöter 

 

att arvoden till sammankallande förtroendevald revisor ska utgå med 0,4 
inkomstbasbelopp/år 

 

att arvoden till de förtroendevalda revisorerna ska utgå med 0,3 inkomstbasbelopp/år 
 

att ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst till revisorerna 

 
att för valberedning utgår ett mötesarvode med 1050 kr per dag 

 

att för valberedningen utgår dessutom ersättning för förlorad arbetsförtjänst och 

ersättning för resor och traktamente enligt statliga rekommendationer från 
Skatteverket 

 

att för uppdragstagare utsedda eller kallade av förbundsstyrelsen, exklusive 
förbundsstyrelsens ledamöter, utgår ett mötesarvode med 1050 kr per dag 

 

att för samtliga med fasta arvoden, utom för förbundsordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande ska det även utgå mötesarvoden för de extra styrelsemöten 

som man deltar i och som ej ingår i för varje år beslutad sammanträdesordning 

 

att ersättning för resor och traktamente utgår enligt statliga rekommendationer från 
Skatteverket 

 

att för uppdragstagare utsedda eller kallade av förbundsstyrelsen utgår dessutom 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst och ersättning för resor och traktamente 

enligt statliga rekommendationer från Skatteverket 

 
att förlorad arbetsförtjänst ska vara faktiskt förlorad arbetsförtjänst, dock max 2000 kr 

per dag. Förlorad arbetsförtjänst ska kunna styrkas med intyg. 

 

 
  

§ 13 Förslag från förbundsstyrelsen 

 
a) Uttalande  

Lotta Håkansson, ordförande, presenterade förbundsstyrelsens förslag till uttalande: 

Utbilda befolkningen om deras rättigheter i sjukvården 

Införandet av patientkontrakt riskerar att falla lika platt som införandet av patientlagen, om inte 
befolkningen utbildas om sina rättigheter i sjukvården. Informationen bör särskilt riktas till 
personer med allvarliga eller kroniska hälsotillstånd- och sjukdomar. Förutsättningarna att 
lyckas med omställningen till en personcentrerad god och nära vård där patientkontrakt är en 
del, ökar radikalt när både patienter och vårdpersonal vet vad det innebär.     
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Det behövs en landsomfattande utbildningskampanj för att alla som behöver ska få ett 

patientkontrakt. Både patienter och vårdpersonal behöver utbildas. För att kampanjen ska få den 
omfattning som krävs, för att patientkontrakten ska få ett reellt genomslag i vården, måste 

ansvaret för kampanjen ligga på en myndighet.  

 
Såväl allmänheten, patienterna som vårdpersonalen ska veta vad ett patientkontrakt är. 

Personer med omfattande och långvariga vårdbehov ska veta mer om vad ett patientkontrakt ska 

innehålla och hur de ska gå tillväga för att få ett patientkontrakt. Vårdpersonal ska veta vad de 
ska erbjuda patienterna och hur de ska arbeta för att få till väl fungerande patientkontrakt.  

 

Den 1 januari 2024 kommer rätten att begära patientkontrakt att föras in i patientlagen. Redan 

idag testas patientkontrakt framgångsrikt i flera regioner, bland annat i Jönköping, Uppsala och 
Kalmar. 

 

Patientkontraktet är inte ett juridiskt bindande dokument med rättigheter och skyldigheter, utan 
en överenskommelse som vården och patienten utformar tillsammans. Kontraktet tydliggör vad 

vården ska göra och vad patienten själv kan göra.  

 
I kontraktet ska det tydligt framgå vilka insatser som är inplanerade och vilka vårdaktörer som är 

inblandade. Planen ska alltså tydligt ange vem som ska göra vad och när det ska ske. 

Vi lever allt längre. Vid 65 års ålder har två av tre personer minst två kroniska sjukdomar. En stor 

del av dessa lever med en eller flera reumatiska sjukdomar. Ju fler sjukdomar och olika vårdgivare 
man har, ju svårare blir det att hålla ihop när och vad som ska ske. Det ska patientkontrakt råda 

bot på. 

 
Sedan 2014 har Sverige en patientlag. Lagen var tänkt att bidra till en mer jämlik och 

personcentrerad hälso- och sjukvård. Så har inte blivit fallet! Patientkontrakt är ett praktiskt 

verktyg för att lagen i ökad utsträckning ska tillämpas. – Men för att använda verktyg krävs att 
man vet att de finns och hur de ska användas!  

 

VI vill därför se en omfattande bildningskampanj om patientkontrakt som når alla i hela landet!   

 
För att få till en jämlik och personcentrerad vård vill Reumatikerförbundet att regeringen:  

 

 Ger en myndighet i uppdrag att ansvara för ett nationellt utbildande arbete om 

patientlagen och patientkontrakt. Med tre fokus; Ett för allmänheten, ett för personer 

med allvarliga eller kroniska hälsotillstånd- och sjukdomar och ett för vårdpersonal.  

 Sätter konkreta effektmål för återkommande uppföljning av uppdraget, både avseende 

kunskaperna om lagen i de tre grupperna, liksom av hur många som faktiskt har ett 

patientkontrakt.  

 Regelbundet gör uppföljningar av om patientkontakt bidrar till en bättre hälso- och 

sjukvård. 

Monica Rosenblom, ombud Stockholm, yrkade på följande:  
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Avslå uttalandet 

Avslå uttalandet. Nytt uttalande: Vi kräver jämlik vård., önskar vi som nytt uttalande. Distriktet i 

Stockholm. Monica 
 
Lotta Håkansson, förbundsordförande, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

Monica Rosenblom, ombud Stockholm, begärde replik.  

Carina Forsberg, ombud Stockholm, yrkade på tilläggsförslag, ytterligare ett uttalande där 

jämlik vård tas upp. Två uttalande alltså.  

Lotta Håkansson, yrkade bifall till förbundsstyrelsens beslut och avslag på tilläggsyrkande på 

ett till uttalande.  

Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm, begärde ordet och yrkade att man ska stryka meningen 

om omfattande utbildningskampanj.  

Tommy Olsson, 2:e vice ordförande, begärde ordet och yrkade avslag till att ta bort meningen 

om omfattande utbildningskampanj.  

Prövar båda uttalandena först.  
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Ordningsfrågor ställdes av följande ombud:  

Mia Thegel, ombud Stockholm 

Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm 

Förbundsstämman beslöt 

att godkänna förbundsstyrelsens förslag till uttalande samt  

att avslå ytterligare uttalanden.  

 

b) Revidering av det intressepolitiska programmet   

Christina Dahlström, förbundsstyrelseledamot, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till 

beslut.  

Gunilla Göran, förbundsstyrelseledamot, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm, yrkade på tilläggstillsats, vill vara delaktiga och bidra i 

framtagandet.  

tillägg till att sats 
nuvarande att sats - ge förbundsstyrelsen i uppdrag att revidera det intressepolitiska 

programmet.   Tillägg 13 B tillsammans med en arbetsgrupp.  

Christina Dahlström, förbundsstyrelseledamot, yrkar att förbundsstyrelsen får i uppdrag om 

hur vi ska hantera frågan om förankring.  

Maria Gardfall, ombud Västerbotten, deltog i debatten.  
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Lotta Håkansson, förbundsstyrelsens ordförande, yrkade bifall till förbundsstyrelsens 

förslag.  

Eva-Maria, intressepolitisk chef, deltog i debatten.  

Förbundsstämman beslöt 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att revidera det intressepolitiska programmet 

 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att återkomma med hur distrikt och föreningar ska 

vara delaktiga i framtagandet. 
  

 

c) Arbetsgrupp organisationsöversynsgrupp   

 

Lotta Håkansson, ordförande, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till beslut.  

 
Kåge Johnson, ombud Kalmar, deltog i debatten.   

 

Lena Berg, ombud Stockholm, yrkade på följande: 
 

avslag på den första att-satsen 

Vi har redan digital verksamhet och behöver medlemmarna lokalt för att kunna bedriva 

verksamhet lokalt och digitalt och bedriva intressepolitik. 
 

Johan Allenbäck-Degerheim, revisor, yrkade på följande: 

gratis medlemskap 

Jag föreslår att första året skall vara gratis för nya medlemmar. 

  

Jan Berndtsson, ombud Riksföreningen för Myositsjukdomar, deltog i debatten.  
 

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, deltog i debatten.   

 

Mona Eriksson, ombud Göteborg, deltog i debatten.    
 

Yvonne Törnqvist, ombud Dalarna, deltog i debatten.  

 
Elin Hoffner, förbundsstyrelseledamot, yrkade bifall till förbundsstyrelsen förslag.  

 

Maria Gardfall, ombud Västerbotten, yrkar avslag på första att-satsen.  

 

Lena Berg, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Birgitta Krantz, ombud Skaraborg, deltog i debatten.  
 

Kåge Johnson, ombud Kalmar, deltog i debatten. 
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Elin Hoffner, förbundsstyrelseledamot, replikerade till Lena Berg och Kåge Johnson.  

 
Lena Berg, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Suzanne Ahlkvist, förbundsstyrelseledamot, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  
 

Elin Hoffner, förbundsstyrelseledamot, deltog i debatten.   

 
Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, begärde en ordningsfråga om att ta bort replikskiften. 

Förbundsstämman gick till omröstning.  

 

 
 
Inget fortsatt replikskifte beslutade stämman.  

 

Maria Gardfall, ombud Västerbotten, deltog i debatten.   
 

Elin Hoffner, förbundsstyrelseledamot, deltog i debatten.   

 
Carina Forsberg, ombud Stockholm, yrkade avslag på första att-satsen.  

 

Tommy Olsson, 2:e vice ordförande, yrkade bifall på förbundsstyrelsens förslag.  

 

Johan Allenbäck-Degerheim, deltog i debatten.  

 

Christina Franzén, ombud Kronoberg, deltog i debatten.   
 

Gun Lingberth, ombud Stockholm, yrkar avslag på första att-satsen.  
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Lotta Håkansson, förbundsordförande, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 

Gunilla Göran, förbundsstyrelseledamot, deltog i debatten.  
 

Förbundsstämman gick till omröstning.  
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Ordningsfrågor ställdes av följande ombud:  

Monica Rosenblom, ombud Stockholm  
Hans Håkansson, 1:e vice ordförande förbundsstyrelsen  
Maria Gardfall, ombud Västerbotten  
Mona Eriksson, ombud Göteborg 
Gun Lingbert, ombud Stockholm  
Mia Thegel, ombud Stockholm 

Kåge Johnson, ombud Kalmar  

Förbundsstämman beslöt 

att utveckla förbundets centrala medlemskap digitalt samt  
 

att en fördjupad organisationsöversyn genomförs under stämmoperioden  

 

att avslå att-satsen om gratis medlemskap.  
 

Stämman ajourneras kl. 16:10.  

   
Reservationer:  

 

Reumatikerdistriktet Kalmar: 
Vi från Reumatikerförbundet Kalmar län vill lämna följande reservation till beslutet under punkt 

13 c1. 

"Reumatikerförbundet Kalmar län reserverar sig mot beslutet att utveckla förbundets centrala 

medlemskap digitalt." Detta avser följande personer/ombud: 
Christina Hellsten, Therese Brandstedt och Kåge Johnson.  

 

Reumatikerdistriktet Älvsborg: 
Jag Roland Henriksson Reumatikerdistriktet Älvsborg, Reserverar mig för beslutet av 1:a ATT 

satsen i Slutrapporten om Reumatikerförbundets framtida organisation. 

 
Reumatikerdistriktet Stockholm: 

Reservation mot att-sats 1 punkt 13 c1 att det digitala centrala medlemskapet inte ska tillhöra en 

förening. Enligt Reumatikerdistriktet i Stockholms Län blir konsekvensen att föreningarnas 

utveckling av verksamheten och styrka för att förbättra villkoren för medlemmar lokalt och 
regionalt blir omöjlig.  Det blir svårare att få bidrag till verksamhet på lokal och regional nivå vilket 

bygger på antalet medlemmar. 

 

Monica Rosenblom 

Lena Berg 

Mia Thegel 
Carina Forsberg 

Gun Lingbert 

Gunnel Johnsson 
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Henrik Sundström 

Bitte Wallin 

 
 

d) Arbetsgrupp för att utse framtida valberedning  

 
Tommy Olsson, 2:e vice ordförande, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till beslut.  

 

Lars Hörlenius, ombud Jönköping, yrkade avslag på förslaget.  
 

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, yrkade avslag på förslaget enligt följande:  

Inlaga angående "Arbetsgrupp för att utse framtida valberedning 

Detta förslag är ju inte ett demokratiskt sätt att välja en valberedning på. VI ÄR väl ett 
förbund som håller demokratin högt.  Är detta ett sätt att tillsätta en valberedning som är så 

att säga "Positiva till Förbundsstyrelsens förslag" eller vad är det man är ute efter. Det skall 

nomineras på ett demokratiskt sätt och inte genom en arbetsgrupp. 
 

Lena Berg, ombud Stockholm, yrkar på avslag på första att-satsen.   

 
Tommy Olsson, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, yrkar avslag på förslaget. 

 
Lotta Håkansson. förbundsordförande, yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, deltog i debatten.  
 

Monica Rosenblom, ombud Stockholm, deltog i debatten. 

 
Birgitta Krantz, ombud Skaraborg, yrkade avslag på förslaget.  

 

Gunilla Göran, förbundsstyrelseledamot, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 
Kåge Johnson, ombud Kalmar, yrkade avslag på förslaget.   

 

Förslaget gick till omröstning.  
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Ordningsfrågor ställdes av följande ombud:  

Ritva Elg, förbundsstyrelseledamot.  

 

Förbundsstämman beslöt 

att tillsätta en beredningsgrupp som får i uppdrag att lägga fram ett förslag till 

valberedning till kommande stämma samt 

 

att gruppen består av fem personer, varav en är en förbundsstyrelseledamot. Övriga 

personer i gruppen utgörs av fyra distriktsordföranden som representerar distrikt av 
olika storlekar och skiftande geografisk tillhörighet. 

   

Reservationer: 

 

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, reserverar sig mot beslutet.  

”Jag Roland Henriksson Reumatikerdistriktet Älvsborg reserverar mig för beslutet på 13 D 

angående en arbetsgrupp som skall välja en valberedning”. 

 

Reumatikerdistriktet Stockholm: 

Reumatikerdistriktet i Stockholms län reserverar sig mot beslutet om Förslag till att utse en 
arbetsgrupp för framtida valberedning, 13D med följande protokollsanteckning. 

Detta förslag är inte ett demokratiskt sätt att välja en valberedning på. VI är ett förbund som håller 

demokratin högt.  Är detta ett sätt att tillsätta en valberedning som är så att säga "Positiva till 
Förbundsstyrelsens förslag" eller vad är det man är ute efter. Det skall nomineras på ett 

demokratiskt sätt och inte genom en arbetsgrupp. 

Monica Rosenblom 
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Lena Berg 

Bitte Wallin 

Gun Lingbert 
Ingvor Thorén 

Mia Thegel 

Henrik Sundström 
Carina Forsberg 

Gunnel Jonsson 

 

Reumatikerdistriktet Skaraborg:  

Bitte Krantz, ombud Skaraborg, hela Skaraborg Sven-Olof Larsson, Ann Lennartsson och Birgitta 

Krantz. 

 

Reumatikerdistriktet Kalmar: 

Vi från Reumatikerförbundet Kalmar län reserverar oss mot beslutet avseende punkt 13d. 
Vi är Christina Hellsten, Therese Brandstedt och Kåge Johnson. 

 

 

§ 14 Val av:  

      

a) förbundsordförande 

 

Britt Skårstedt, valberedningens sammankallande, redogjorde för förslag till 

förbundsordförande.  

 

Ordningsfrågor ställdes av följande ombud:  

 

Mia Thegel, ombud Stockholm 

 

Förbundsstämman beslöt 

 

att utse Lotta Håkansson till förbundsordförande.  

 

Valet är omedelbart justerat.  

 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, tackade för förtroendet.  

 

 

b) 1: e vice ordförande 

 

Britt Skårstedt, valberedningens sammankallande, redogjorde för förslag till 1:e vice 

ordförande.  
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Förbundsstämman beslöt 

 

att utse Tommy Olsson till 1:e vice ordförande. 

 

Valet är omedelbart justerat.  

 

Tommy Olsson, förbundsstyrelseledamot, tackade för förtroendet.  

 

 

c) 2:e vice ordförande 

 

Britt Skårstedt, valberedningens sammankallande, redogjorde för förslag till 2.e vice 

ordförande.  

 

Anneli Nordh, ombud Gävleborg, yrkar bifall till valberedningens förslag.  

 

Mia Thegel, ombud Stockholm, yrkar bifall till att Monica Holmner väljs som 2:e vice 

ordförande.  

 

Britt Skårstedt, sammankallande i valberedningen, poängterade vikten av att inkomma med 

nomineringar i tid, innan ansökningstiden har gått ut.  

 

Omröstning om huruvida Monica Holmners omnominering ska accepteras eller ej.  
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Yrkanden 

#1 

Mia Thegel, Ombud Stockholm 
2021-05-29 09:55 

Nominering 2:e vice ordförande 

Stockholmdistriktet nominerar Monica Holmner som 2:e vice ordförande 
#2 

Anneli Nordh, Ombud Gävleborg 

Reumatikerdistriktet Gävleborg  
Yrkar bifall till Valberedningens förslag att välja Pia Lennberg till 2:e vice ordförande 

#3 

Yvonne Törnqvist, Ombud Dalarna 

Omnominering 
Tommy Olsson 

 

Följande ombud ställde ordningsfråga: 
 

Mona Eriksson, ombud Göteborg.  

 

Förbundsstämman beslöt 

 

att utse Pia Lennberg till 2:e vice ordförande.  

 

Valet är omedelbart justerat.  

 

Carina Forsberg, ombud Stockholm, poängterade att valberedningen bör presentera de 

nominerade i en bättre ordning vid kommande val.  

 

Pia Lennberg, förbundsstyrelseledamot, tackade för förtroendet.  

 

d) åtta andra ledamöter i förbundsstyrelsen 

 

Britt Skårstedt, valberedningens sammankallande, redogjorde för förslag till åtta ledamöter 

till förbundsstyrelsen.   

 

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin  

Christina Dahlström  
Elin Hoffner  

Gunilla Göran  

Mats Griph  
Monica Holmner 

Ritva Elg  

Sofia Hagel 
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Lena Berg, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Mia Thegel, ombud Stockholm, yrkade bifall till att utse Stina Morian till ledamot.  

 

Ritva Elg, förbundsstyrelseledamot, ställde frågan om Stina Morian ställde upp för 

omnominering.  

 

Mia Thegel, ombud Stockholm, bekräftade att så var fallet.  

 

Yrkanden 

 

Elisabet Eriksson, Ombud Gävleborg 

nominering 

Ledamot Pia Lennberg 

 

Kåge Johnson, Ombud Kalmar 

Nominering 
Reumatikerförbundet Kalmar län nominerar (omnominering) Mats Griph till ledamot i 

förbundsstyrelsen 

 
Mia Thegel, Ombud Stockholm 

Omnominering 

Stockholmsdistriktet omnominerar Stina Morian som ledamot till förbundsstyrelsen 
 

 

Alternativ Antal röster 

Mats Griph 85 

Sofia Hagel 85 

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin 84 

Gunilla Göran 84 

Elin Hoffner 82 

Monica Holmner 81 

Ritva Elg 81 

Christina Dahlström 79 

Stina Morian 19 

Röstberättigade: 85 | Röstat: 85 | Blanka röster: 0 

 

Mötet ajourneras i tio minuter för att ge alla röstberättigande möjlighet att avlägga sin röst.  

 

Följande ombud ställde ordningsfråga: 

 

Margreth Halvarsson, ombud Bohus Län 
Carina Forsberg, ombud Stockholm  
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Förbundsstämman beslöt 

 

att utse Mats Griph, Sofia Hagel, Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Gunilla Göran, Elin Hoffner, 

Monica Holmner, Ritva Elg och Christina Dahlström.  

 

Sofia Hagel tackar för förtroendet.  

 

Valet är omedelbart justerat.  

 

e) tre revisorer, varav en sammankallande   

Britt Skårstedt, valberedningens sammankallande, redogjorde för förslag till tre revisorer, varav 

en sammankallande.  

Johan Allenbäck-Degerheim, revisor, yrkade avslag på Suzanne Ahlkvist som revisor och yrkade 

för att Suzanne Ahlkvist blir valberedare istället.  

 

Förbundsstämman beslöt 

att utse Roine Hangvar till sammankallande revisor 

 

att utse Suzanne Ahlkvist till revisor samt 

 

att utse Ingrid Cederlund till revisor.  

 

Valet är omedelbart justerat.  

 

f) valberedning bestående av fem ledamöter, varav en sammankallande 

 

Jenn Resve, ombud Gävleborg, yrkade för att följande personer väljs till valberedare: Britt 

Skårstedt, Yvonne Törnqvist, Catharina Blom, Lena Bärndal och Monica Nordh Halldén.  

 

Kenth Fick, ombud Jämtland, yrkade för att följande personer väljs till valberedare: Britt 

Skårstedt, Catharina Blom, Lena Bärndal, Monica Nordh Halldén och Lars Hörlenius.  

 

Yrkanden 

Jenn Resve, ombud Gävleborg 
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Nominering av valberedningen 

Valberedningen 2021 -- 2025 Reumatikerdistriktet Gävleborg föreslår att stämman väljer 

följande nominerade att ingå i valberedningen 2021 -- 2025  Britt Skårstedt, Östergötland 
Yvonne Törnqvist, Dalarna Catharina Blom, Jämtland Lena Bärndal, Skaraborg Monica Nordh-

Halldén, Älvsborg  Motivering; Den sittande valberedningen har utgått från dom riktlinjer som 

tagits av stämman, för valberedningens arbete.  Valberedningen har varit noggrann o seriös i sitt 
arbete och har föreslagit en mix av personer med olika kompetens vilket är viktigt i en styrelse 

av detta slag. Det är helheten som gör styrelsen.  

 
 

Kenth Fick, ombud Jämtland 

Nominering av valberedning 2021-2025 

Reumatikerdistriktet Jämtland föreslår att stämman väljer följande personer till 
valberedningen: Britt Skårstedt, Östergötland Catharina Blom, Jämtland Lena Bärndal, 

Skaraborg Monica Nordh-Halldén, Älvsborg Lars Hörlenius, Jönköping De fyra första personerna 

har ingått i valberedningen sen 2013 och har lång erfarenhet av förtroendeuppdrag och 
valberedningsarbete. Under de åren har det varit många val p.g.a dödsfall, avhopp och 

extrastämma. De har noggrant följt valberedningens riktlinjer och föreslagit kandidater som 

bäst lämpar sig för uppdraget. Lars Hörlenius har 16 års erfarenhet av tidigare 
valberedningsarbete på förbundsnivå och var med i valberedningen 2017 och tog fram 

nuvarande förbundsstyrelse! 

 

 
Val av valberedning bestående av fem ledamöter, varav en sammankallande 

Alternativ Antal röster 

Lena Bärndal 65 

Catharina Blom 64 

Yvonne Törnqvist 63 

Britt Skårstedt 63 

Monica Nordh-Halldén 59 

Camilla Stenberg 35 

Lars Hörlenius 35 

Inga-Lill Röhr 18 

Mari Noren Hedberg 13 

Röstberättigade: 85 | Röstat: 83 | Blanka röster: 0 

 

Förbundsstämman beslöt 

 

att utse Britt Skårstedt till sammankallande valberedare samt 

 

att utse Lena Bärndal, Catharina Blom, Yvonne Törnqvist, Monica Nordh-

Halldén till valberedare.  

 

Lena Bärndal, valberedare, tackar för fortsatt förtroende.  
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Valet är omedelbart justerat.  

 

 

§ 15 Överklagningsärenden 

 

Inga överklagningsärenden förelåg.  

 

 

§ 16 Motioner och yttranden 

 

Motion 1: 
 

Elin Hoffner, förbundsstyrelseledamot, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut. 

 
Mia Thegel, ombud Stockholm, yrkar enligt följande:  

Yttrande över motion nr 1 
Förbundsstyrelsen anser frågan besvarad men då utvecklingen går otroligt snabbt inom detta 

område så vill vi att förbundet under kommande år jobbar vidare med frågan. 

 

Carina Forsberg, ombud Stockholm, yrkade bifall på Mia Thegels förslag.  

 

Elin Hoffner, förbundsstyrelseledamot, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 

Motionen gick till omröstning.  
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Förbundsstämman beslöt 

 

att anse motionen besvarad. 

 
 

Motion 2:  

 
Tommy Olsson, 2:e vice ordförande, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till beslut.  

 

Förbundsstämman beslöt 

 

att anse motionen besvarad. 

 

 
 

Motion 3: 

 
Gunilla Göran, förbundsstyrelseledamot, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till beslut. 

 

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, yrkade enligt följande:  
 

Yttrande angående Motion 3 ang. Egen hemsida 

Jag tycker att det är lite diskriminerande, att inte låta förening och distrikt, ha sin en hemsida. 
Det är demokrati det handlar om. Och jag får hoppas att vi är ett sådant förbund, där alla 

föreningar och distrikt är lika mycket värda i förhållande till Förbundet och kansli. Föreningar 

och distrikt har även dem potentiella viktiga målgrupper, såsom medlemmar och andra givare.  

Jag yrkar därför bifall till motion 3. 

 

Gunilla Göran, förbundsstyreledamot, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.   

 

Jenny Eliasson, ombud Östergötland, deltog i debatten.  

 

Monica Rosenblom, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, deltog i debatten.  

 

Annika Sjöberg, kommunikation- och insamlingschef, deltog i debatten.  

 

Jenny Eliasson, ombud Östergötland, deltog i debatten.  

 

Annika Sjöberg, kommunikation- och insamlingschef, deltog i debatten.  
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Gunilla Göran, förbundsstyrelseledamot, deltog i debatten.  

 

Motionen gick till omröstning. 

 
 

 
 

Förbundsstämman beslöt 

 

att anse motionen besvarad. 

 

 
Motion 4: 

 

Pia Lennberg, förbundsstyrelseledamot, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till beslut.  

 

Karin Eriksson, ombud Östergötland, deltog i debatten.  

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, yrkade bifall till motionen enligt nedan:  

 

Inlägg angående Motion 4 
Hela första stycket är en enda nedvärdering som Pia Lennberg av hela organisationen ute i 

landet. Hur tror ni att gnistan att bygga upp en stark organisation lokalt och distrikt, kommer att 

vara, när man ständigt och jämt får höra att vi skall vara ett förbund. Vi får inte ens ha en egen 

hemsida, som är kopplad till lokalförening eller distrikt. Vi är ett förbund, men det finns faktiskt 
både lokalföreningar och distrikt som inte känner något för utveckla denna organisation, när 

man blir behandlad på detta sätt, som Pia Lennberg påstår i sitt svar på motionen.  Hon säger 

också att vi är ett förbund, vilket jag inte förnekar. Tanken med detta är att alla är ett och 
samma förbund. Reumatikerförbundet. När vi kommunicerar med våra viktiga målgrupper - 
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potentiella och befintliga medlemmar och givare - så är det en oerhörd fördel att vi ses som en 

och samma avsändare och förbund. Det gör vår röst stark och tydlig.  Kommunicerar inte 

lokalföreningar och distrikt med viktiga målgrupper - potentiella och befintliga medlemmar och 
givare, för sitt ända mål och förening eller distrikt. 

 

Maria Gardfall, Ombud Västerbotten, deltog i debatten.  

 

Pia Lennberg, förbundsstyrelseledamot, deltog i debatten.  

 

Motionen gick till omröstning.  

 

Förbundsstämman beslöt 

 

att                      avslå motionens första att-sats samt 

 
att anse den andra att-satsen besvarad.   

 

 
Motion 5:  

 

Motionen har behandlats under punkt 11 Medlemsavgifter.  
 

Motion 6:  

 

Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, redogjorde för förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 

Monica Rosenblom, ombud Stockholm, deltog i debatten.   
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Hans Håkansson, 1:e vice ordförande, deltog i debatten.  

 

Maria Gardfall, ombud Västerbotten, deltog i debatten.  

 

Monica Rosenblom, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

 

Förbundsstämman beslöt 

 

att                       avslå motionen. 
 

Motion 7:  

 

Ritva Elg, förbundsstyrelseledamot, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.  

 

Mona Eriksson, ombud Göteborg, deltog i debatten.  

  

Bitte Wallin ferm, ombud Stockholm, deltog i debatten.  

Ritva Elg, förbundsstyrelseledamot, deltog i debatten.  
 

Mona Eriksson, ombud Göteborg, deltog i debatten.  

 
Bitte Wallin Ferm, ombud Stockholm, deltog i debatten. 

 

Ritva Elg, förbundsstyrelseledamot, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag.  

 

Förbundsstämman beslöt 

 

att                       anse motionen besvarad.   
 

Följande ombud ställde ordningsfråga vid något tillfälle under motionshanteringen: 

 
Mia Thegel, Ombud Stockholm 
Jenny Eliasson, Ombud Östergötland 

Maria Gardfall, Ombud Västerbotten  
 

§ 17 Rapporter från förbundsstyrelsen  

 

a) Åtgärder med anledning av beslut föregående stämma 

 

Tommy Olsson, 2:e vice ordförande, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.  
 

Förbundsstämman beslöt 
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att                      godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  

 
 

§ 18 Övrigt  
 

Ann Lennartsson, ombud Skaraborg, hälsade och tackade för god genomförd lista och önskade 

en deltagarlista på samtliga närvarande.  

Mona Eriksson, ombud Göteborg, ber om att nästkommande förbundsstämma förläggs tidigare 

med en vecka.  

Roland Henriksson, ombud Älvsborg, tackade för en väl genomförd stämma.  

Yvonne Törnqvist, ombud Dalarna, tackade för en väl genomförd stämma.  

Hans Håkansson, tackade alla i förbundsstyrelsen och till all personal som har ställt upp för 
honom sedan han valdes som förbundsordförande 2017. Han har deltagit på alla 

förbundsstämmor sedan 1995 med undantag för 2011. Han önskade den nya styrelsen all lycka 
till! 

Suzanne Ahlkvist, tackade alla i förbundsstyrelsen, över att lära känna alla. Suzanne, bor nu på 
Gotland. Tack all personal på plats och alla de som inte är där. Tack Christer och Elsemarie. 

Christina Franzén, ombud Kronoberg, tackade för en väl genomförd stämma å Kronobergs 
vägnar. 

Lotta Håkansson, tar ordet:  

”Då var det snart dags att avsluta vår stämma - vår första digitala - och det har ju gått över 
förväntan bra! 

 

Nu har vi lagt fast den långsiktiga verksamhetsplanen för de kommande 4 åren, beslutat om 
flera motioner mm och dessutom valt en ny styrelse. 

 

Jag ser fram emot den kommande mandatperioden och längtar efter att få börja ses fysiskt, det 
är minst sagt väldigt speciellt att bara prata med er genom att titta rakt in i en kamera och inte 

se er.  

 

Vi ska fortsätta vara en stor organisation som syns och hörs och är något att räkna med. Det har 

vi ytterligare lagt en bra grund för med den här stämman. 

 

När man kommer till ett slut på stämman så är det flera personer jag vill lyfta fram och tacka  
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Jag börjar med Johan Allenbäck Degerheim och Gerd Mahl Nilsson som avslutar sin tid i 

revisionen. Johan som varit med i 2 år och Gerd betydligt längre. Ett stort tack till er för era 

värdefulla insatser! Blommor kommer hem till er. 
 

Sedan har vi tre personer som lämnar styrelsen 

Lars Cöster som suttit i 4 år och varit vår expert på reumatologi som reumatolog. Förutom den 
expertisen så har du också bidragit med din erfarenhet från ditt lokala engagemang i 

Östergötland. Du har kämpat på trots att du haft extra utmaning med att resa och ha med dig 

syrgas på mötena så länge vi kunde ses fysiskt. Du ställde inte in, du ställde om! Jag hoppas du 
fortsätter ditt engagemang lokalt- stort och varmt tack Lars! Blommor kommer hem till dig 

också. 

 

Suzanne Ahlqvist. Klippan och uppslagsboken i styrelsen med 20 år bakom dig i 
förbundsstyrelsen! Det är dig vi kunnat fråga - hur gjorde ni då? Du är väldigt tydlig, rak och 

bestämd och varit en viktig spelare i styrelsen. Trots dina många år har du också stått för nytänk 

och är inte vidare sentimental. Nu får vi ju chansen att ses framöver i din nya roll som revisor. 
Stort och varmt tack Suzanne! Blommor kommer. 

 

Hasse Håkansson, så roligt att få jobba ihop med dig i styrelse och presidiet! Jag har många 
gånger kunnat luta mig mot dig och det var så himla bra att du kunde tänka dig att bli vice 

ordförande efter ditt knappa år som ordförande. Du har så fantastiskt mycket kunskap som vi 

har haft nytta av i styrelsen och jag hoppas att jag får fortsätta att höra av mig till dig även 

framöver. Nu får du mer tid över för att spela på hästar och ta det lite lugnare. Stort och varmt 
tack Hasse! Blommor kommer! 

 

Vi återkommer om en mer fysisk avtackning så småningom - då ska jag passa på att kramas. 
 

Så ett stort varmt tack till presidiet som på ett väldigt bra och tryggt sätt tagit oss igenom 

stämman. En liten present till er som ni kan omvandla till passande böcker. 
 

Och sist men inte minst - ett stort tack till Stina som tillsammans med kansliet slitit hårt det här 

året och som absolut ska ha den här blombuketten som jag nu stått och viftat med framför 

kameran. Varmt och stort tack Stina!” 
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§ 19 Förbundsstämman avslutas 

 

Lotta Håkansson, förbundsordförande, återtog ordförandeklubban och förklarade stämman för 

avslutad klockan 14:40.   

 
 

Mötessekreterare:      Mötessekreterare:  

 

 

 

 

Norah Avielle     Johan Hammarström 

 

 

 

 

Mötesordförande:     Mötesordförande:  

 

 

 

 

Elsemarie Bjellqvist     Christer Hedberg  

 

 

 

 

Justerare:      Justerare:  

 

 

 

 

Anneli Nordh     Kåge Johnson 


