Referat

Referat af HB/RU fællesmøde i Diabetesforeningen

Tid: Søndag den 31. marts 2019, kl. 10.00-16.00.
Sted: Diabetesforeningen, Stationsparken 24-26, Glostrup

Hovedbestyrelsen: Truels Schultz, John Arne Sørensen, Torben Wied, Henning Nielsen, Thomas Elgaard
Larsen, Mette David Jensen og David Rasmussen
Region Hovedstaden: Kurt Damsted, Einar Eriksen, Keld Baerens, Einar Bolt, Villy Kofod, Per Slot, Inge
Mynster-Nielsen, Lisbeth Andersen og Paul Østerby Sørensen.
Region Sjælland: Anne Petersen, Torben Joconde, Jens T. Gammelgaard Nielsen, Dorte Mørck Andersen og
Birgit Mensberg.
Region Syddanmark: Mogens Sandbæk, Bent Meng Larsen og Lars Peter Damkjær.
Region Midtjylland: Per Borch Kristensen, Lissi Rasmussen, Bent Schouw, Karin Iversen, Herman Nielsen
Region Nordjylland: Tove Brix, Henning Thygesen og Susanne Brøndbjerg Højlund.
Hovedkontoret: Peer Steensbro, Anne Sander, Ane Eggert Jackson, Henrik Fagerholt, Karen M. Tidemann,
Tanja Thybo, Katja Bjørkmann, Sanja Golubovic (referent) og Rikke Barlund (referent).
________________________________________________________________________________________
Velkomst og dagens program v/HB
________________________________________________________________________________________
Formanden bød velkommen på hovedbestyrelsens og hovedkontorets vegne. Formanden gav status på
diabeteshandlingsplan, sundhedsaftalerne og sundhedsreformen. Han orienterede ligeledes om at formål
med eftermiddagens program; at lande foreningsudvikling.
Som optakt til nyt fra regionerne, gennemgik kommunikationsdirektør, Karen Tidemann, en ny model for
kalenderen, da der blev efterlyst en alternativ løsning på bl.a. landsdelsmøderne/ regionsmøderne (se
powerpoint).
Drøftelse af ny model for kalenderen:
Den nye model indebærer, at de, der ønsker det, kan få tilsendt et print af den digitale kalender. Det er de
frivillige, der lægger begivenheder i den digitale kalender. Den nye model for kalenderen vil blive evalueret i
efteråret 2019. Hovedkontoret vil se på, om kalenderen ligeledes kan sendes som digital post.
Der var en opfordring til at sende et print af den digitale kalender til alle, der ikke har en mailadresse. Der
var ligeledes en opfordring til, at man i det næste blad laver en stor notits om, at medlemmer, der ikke
tidligere har oplyst mailadresse eller skiftet denne, skal sende mailadresse ind til hovedkontoret. Der var
også en opfordring fra deltagerne om at sætte en fysisk kalender i midten af medlemsbladet.
________________________________________________________________________________________
Nyt fra regionerne
________________________________________________________________________________________
Alle regionsudvalgsformændene gav en kort orientering om de emner, der optager dem i regionen. Derefter
var der opsamling og drøftelse af de vigtigste emner.
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Region Nordjylland: Der opleves ikke store udfordringer i regionen. Der er et godt samarbejde med Steno
Diabetes Center Nordjylland, der er et godt regionalt diabetesudvalg og et godt samarbejde mellem
kommuner og lokalforeninger.
Midtjylland: Fokusområde i regionen er, at lokalforeningerne kører, også ift. kontakten med kommunerne.
Skjern lokalforening bliver nu startet op igen gennem et tæt samarbejde mellem frivilligcentret og
sundhedscentret og regionsudvalget.
Syddanmark: Der afholdes i samarbejde med hovedkontoret, et regionalt introkursus for
bestyrelsesmedlemmer og RU-udvalg i efteråret. Der bør være mere fokus blandt lokalforeningerne på
hvordan det går med diabetesskoler, og der skal holdes øje med kvaliteten af behandling, når type 2diabetes-patienter overflyttes til de praktiserende læger. Derudover er der flere geografiske områder uden
praktiserende læger, hvilket vil være et fokusområde i regionsudvalget.
Sjælland: Der er mange nye aktive i Regionsudvalget. Pt. er der ingen Børne-familiegruppe, og der er to
lokalforeninger, der skal køres i gang. Stenosamarbejde fylder meget, herunder inddragelse af patienterne.
Der er en udfordring at komme i kontakt med medlemmer uden mailadresse. Flere medlemmer oplever, at
det kan være svært at komme i kontakt med hovedkontoret. Der ønskes dertil en evaluering af
regionsmøderne/landsdelsmøderne.
Hovedstaden: Der er pt. seks inaktive foreninger. Regionen er optaget af sundhedsaftalerne, som omfatter
mange af de emner, der optager lokalforeningerne, samt at sikre bedre samarbejde med kommunen.
Regionen er ligeledes optaget af implementering af initiativerne i diabeteshandlingsplanen, samt opsigelsen
af rammeaftale med de praktiserende læger om måling af langtidsblodsukker i almen praksis. Derudover
efterspørges kurser i hjemmeside, samt information om, hvornår organisationen er på plads.

Dialog
Dialogen omhandlede følgende emner:
Økonomi
Der var et ønske om bedre formidling af foreningens økonomi. Peer Steensbro var enig i, det er en god ide
at indføre et økonomiafsnit i kvartalsbrevene. Hvis frivillige har konkrete spørgsmål til økonomien, kan man
altid kontakte hovedbestyrelsen eller direktøren. Der var ligeledes et ønske om bedre indblik i
rådighedsbeløbet, der er afsat til regionsudvalgene. Alle kan få tilsendt kontoudtog fra hovedkontoret, og
derved få indblik i deres rådighedsbeløb.
Organisation
Organisationen har nu alle vakante stillinger besat. Der er pt. 74 ansatte mod 96 sidste år. Hovedkontoret er
mærket af, at der både er færre ansatte og mange nye ansatte, samt eksekvering af spareplan til og med
2020. Derfor appellerede hovedbestyrelsen og hovedkontoret til forståelse og overbærenhed, indtil vi er helt
på plads. Det er klart, at en spareplan i denne størrelsesorden kan mærkes alle steder. Vi arbejder på, at de
udfordringer vi står overfor, skal gå så lidt ud over de frivillige, som muligt, og udfordringerne må vi løse i
fælles dialog.
Evaluering af Landsdelsmøderne
Der vil blive lavet en evaluering af regions-/landsdelsmøderne i efteråret 2019. Der blev udtrykt, at det kan
være svært at få tid til erfaringsudvikling. Samtidig er der stor forskel regionerne imellem, hvorfor der er
brug for mere tid til drøftelser i de enkelte regioner. Der blev givet forslag til at der veksles mellem
landsdelsmøder og regionsmøder, med mere fokus på kompetenceudvikling på regionsmødet. Input tages
med i den samlede evaluering i HB til efteråret 2019.
Kompetenceudvikling
Der blev udtrykt behov for kompetenceudvikling af lokalforeningsmedlemmer, så de kan mestre samspil med
kommunerne. Anne Sander orienterede om, at der i Region Syddanmark vil være et introkursus for frivillige
den 26. oktober, hvor der vil være en generel introduktion samt forskellige valgfrie moduler. Erfaringen fra
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dette vil blive opsamlet og evt. spredt til andre regioner fra 2020. I det næste Frivillignyt, vil der derudover
være information om det næste centrale introkursus, som kommer på den anden side af
repræsentantskabsmødet den 25. maj og før sommerferien Udvikling af digitale kurser blev dertil
efterspurgt.
Kontakt til hovedkontoret og kommunikation
Flere har oplevet udfordringer med at komme igennem til hovedkontoret på telefonen, samt vide hvem man
skal kontakte. Hovedkontoret vil meget gerne modtage konkrete eksempler, idet vores telefonsystemer
virker nu. TDC havde problemer lige da vi var flyttet til Glostrup.
Ved tvivl om, hvem man skal kontakte, skal man skrive til frivilligkonsulent Per Jensen pj@diabetes.dk.
Der var en opfordring til, at det skal være muligt at komme igennem til personlig betjening, når man ringer
ind til hovedkontoret. Den mulighed er der også i dag.
Politik
Flere udtrykte bekymring vedr. lægemangel og kvalitet i almen praksis, og ønskede indblik i implementering
af initiativer i den nationale diabeteshandlingsplan. Ane Eggert orienterede om, at der vil være en
midtvejsstatus på diabeteshandlingsplanen på et politisk topmøde på Folkemøde Bornholm 2019 og en
diabeteskonference til efteråret. Ane opfordrede til, at RU overvåger lokale udfordringer og giver input til
hovedkontoret, fx vedr. kvaliteten i almen praksis, så hovedkontoret kan rejse udfordringerne nationalt.
Andet
Der opleves problemer med at afmelde skrabelodder. Hovedkontoret følger op på dette.
Af hensyn til vedtægternes ordlyd er det vigtigt, vi fortsat kalder regionsmøder for regionsmøder og ikke
landsdelsmøder.
________________________________________________________________________________________
Foreningsudviklingsspor; justering af frivilligpolitik og 2-årig nationale aktivitetsplaner
________________________________________________________________________________________
V Anne Sander
Anne fremlagde sammenhængen mellem frivilligpolitik og 2-årig national aktivitetsplan, resultaterne fra
arbejdet med frivilligpolitikken på landsdelsmødet; udvælgelsen af temaer til 2 årig national aktivitetsplan
samt udkast til frivilligpolitik som også skal præsenteres på det kommende repræsentantskabsmøde 25. maj
2019.
Justeringerne til frivilligpolitikken blev gennemgået og kommentarer hertil kan efterfølgende sendes direkte
til Anne Sander på ans@diabetes.dk senest 9. april.
Der var
•
•
•
•
•

følgende input til frivilligpolitikken:
Frivilligpolitikken skal give plads til nye ideer
Politikken skal være let at læse – kommunikativ let at forstå
Ungegrupperne en del af frivilligpolitikken
Vores værdier – særligt ordene ærlighed og troværdighed må gerne træde tydeligt frem
Krav om ligestilling. Det skal være let at være medlem, også selvom man har handicap, fx
kørestolsbruger

Øvrige bemærkninger (som ikke havde med frivilligpolitikken at gøre):
-

Der blev spurgt til, hvilket trykkeri hovedkontoret bruger, så man evt. kan få samme fornuftige pris.
Anne oplyste om, at man kan henvende sig til hovedkontoret og få tilsendt diverse materialer, som
man kan benytte i lokalforeningerne.
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-

Der er tidligere kommet forslag om at rykke annoncerne i velkomstpjece op, så der bliver plads til,
at lokalforeningen kan reklamere for sig selv ved at sætte klistermærke på. Anne oplyste, at det er
blevet besluttet. Pjecerne er dog netop blevet genoptrykt, så det bliver næste gang, at muligheden
kommer.

________________________________________________________________________________________
Foreningsudviklingsspor: Bæredygtig ressourcemodel
________________________________________________________________________________________
V Peer Steensbro
Peer fremlagde den nye bæredygtige ressourcemodel, som også forventes præsenteret på det kommende
repræsentantskabsmøde (Se powerpoint).
Input til modellen kan sendes til Peer Steensbro ps@diabetes.dk frem til 9. april.
Om modellen:
1) Opsparede midler vokser ude i landet. Lige nu er der opsparet 4,2 mio. kr., som ikke er ude at virke
til fordel for vores medlemmer. Beløbet stiger med 300.000 kr. årligt.
2) Der er ikke tale om en spareøvelse. Der vil ikke komme færre penge til det frivillige område. Midler
forbliver i frivilligheds-kredsløb med fokus på, hvordan midlerne kommer ud at virke til fordel for vores
medlemmer.
3) Modellen understøtter foreningsudvikling. Midler skal gå til at styrke den frivillige indsats,
herunder prioriterede aktiviteter og projekter, som følger temaerne i 2-årig national aktivitetsplan.
Tanken med modellen er, at lokalforeningernes opsparede midler ikke må overstige, hvad der svarer til
lokalforeningens årlige rådighedsbeløb (dog min. 10.000 kr.) ved årets udgang. Overstiger beholdningen
rådighedsbeløbet, tilbageholder hovedkontoret det i rådighedsbeløb til en frivillighedspulje.
De beløb, der bliver tilbageholdt, overføres til central konto, der går til at styrke den frivillige indsats,
sammenhængskraften i foreningen og tilbuddene til medlemmer. Eksempler herpå er mere målrettet og
bedre kompetenceudvikling, fuldt rådighedsbeløb for genopstartede enheder samt prioriterede aktiviteter og
projekter, som følger temaerne under toårig national aktivitetsplan som forventes vedtaget af
Repræsentantskabet.
Følgende vil blive tilføjet modellen efter input fra mødet:
- Der nedsættes en gruppe af repræsentanter fra regionsudvalgene, som skal være med til at bestyre
frivillighedspuljen sammen med hovedkontoret.
- Der laves en overgangsordning, så lokalforeninger/enheder med store opsparinger får tid til at lave
en plan for, hvordan de opsparede midler kan komme ud at virke til fordel for medlemmerne med
afsæt i aktivitetsplanen. Hovedkontoret vil gå i dialog med de relevante enheder.
- Der vil blive mulighed for at søge dispensation, hvis man har planlagt større arrangementer i
kommende år.
- Der skal undersøges om midler fra lukkede lokalforeninger kan føres tilbage til puljen.
Spørgsmål/svar til modellen:
Spg: Hvis en lokalforening ikke har brugt så mange penge, fordi man har tiltænkt at ’gemme’ dem til et
andet arrangement? Er der så mulighed for at gøre hovedkontoret opmærksom på det?
Svar: Der altid vil være mulighed for at kontakte hovedkontoret herom. Ligesom der også ses på en
overgangsordning.
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Spg: Hvis ”Lillekøbing” vil lave en aktivitet, der er lidt mere end deres rådighedsbeløb, kan de så låne af
kassen eller kan man få af kassen?
Svar: Tanken er ikke, at man kan låne af kassen, men at man kan søge og få fra puljen.
Spg: Hvad sker der med øremærkede midler – fx midler man har fået fra kommunen?
Svar: Disse tæller ikke med i beregningen. Vi vil selvfølgelig opfordre til, at man bruger pengene fra
kommunen først, før man bruger rådighedsbeløbet.
Spg: Hvis man har stort overskud fra et arrangement, vil de så blive modregnet?
Svar: Ja, de vil blive modregnet. Tanken er, at pengene skal ud og arbejde for medlemmerne – ikke stå flere
år i banken.
Spg: Har man har taget stilling til, hvad der sker med rådighedsbeløb fra en lokalforening, der har været
lukket i et år - ryger beløbet tilbage til puljen? Når en ny lokalforening starter, får de så 10.000?
Svar: Ja, ny lokalforening får rådighedsbeløbet på mindst 10.000 kr., og det vil give god mening at føre
midler fra lukkede lokalforeninger tilbage til puljen.
Punktet blev afrundet med opfordring til, at vi alle skal huske på, hvad intentionen med modellen er. Det
handler ikke så meget om økonomi, men mere om hvordan vi får opsparede midler ud at virke til fordel for
vores medlemmer. Vi har 92.000 medlemmer, og de kan få gavn af pengene.
________________________________________________________________________________________
Foreningsudviklingsspor: vedtægtsjusteringer
________________________________________________________________________________________
V Ane Eggert
Ane præsenterede forslag til vedtægtsjusteringer, som hovedbestyrelsen ønsker at fremlægge på
repræsentantskabsmøde 25. maj (Se powerpoint).
Input til forslag til vedtægtsændringer kan sendes til Ane Eggert aej@diabetes.dk senest 9. april.
Der var følgende input til vedtægtsforslag:
-

§ 12 Hovedbestyrelsen: ”Genvalg kan finde sted, men alene sådan, at formand, næstformænd og
medlemmer af Hovedbestyrelsen højst kan være medlem af bestyrelsen i to på hinanden følgende
valgperioder (dvs. maksimalt 8 år)”. Begrundelsen har været at sikre udskiftning. Forslag kommet
fra baglandet. Modsat kan bekymringen være, at det kan være svært at fastholde gode kandidater.

-

§ 9 Regionsudvalg: ”Genvalg kan finde sted, men dog alene sådan at et medlem højst kan være
medlem af et regionsudvalg i fire på hinanden følgende valgår”. Ligeledes en bekymring for at det
kan blive svært at rekruttere til regionsudvalgene.

-

§ 13 Sammenlægning af de to permanente råd. Mister vi kompetencer? Ændringen vil ikke ændre
på den faglige sammensætning i rådet. Der vil fortsat være de samme faglige kompetencer til stede.

-

§ 10 stk 14. Valg af kritisk revisor slettes. Foreningen vil fortsat have en statsautoriseret revisor som
er et lovkrav. Der skal være en revisor, som fører tilsyn med bestyrelsen.

-

§ 10 Udpegning af delegerede. Det skal præciseres, hvem der kan deltage i repræsentantskabet
med afsæt i formuleringen en ”delegeret, udpeget eller valgt”, så der ikke opstår misforståelser. Det
fremgår ikke tydeligt af vedtægter, at den delegerede skal varetage et tillidshverv, altså være fra
bestyrelsen.

-

Der blev udvist bekymring for, at man ligesom sidst skal sidde til langt ud på natten og diskutere
vedtægtsjusteringer. Der bliver spurgt til, hvordan vi undgår det. Ane svarede, at vi denne gang er
5

Referat
startet i langt bedre tid, og at der ikke er tale om store og omfattende forslag til
vedtægtsændringer.
-

Hovedbestyrelsen opfordrede til, at vi alle kommer med input i god tid.

________________________________________________________________________________________
Opsamling og på gensyn
________________________________________________________________________________________
Ved formand Truels Schultz.
Truels takkede af med tak for en god dag. Vi er klar over, at vi har givet bolden op til store forandringer i
den seneste tid. Truels opfordrede på vegne af hovedbestyrelsen til, at vi i konstruktiv ånd og god tone
hjælpes ad med at lande foreningsudvikling i en tid, hvor vi også har skulle finde store besparelser på
hovedkontoret.
Vi ses til repræsentantskabsmødet.
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