RETNINGSLINJER FOR DIABETESFORUM
1. Formål.
Diabetesforum skal arbeide for å sikre en best mulig behandling, og skal medvirke til
best mulig diabetesomsorg gjennom tverrfaglig samarbeid mellom de ulike
faggruppene i helsetjenesten, og mellom helsetjenesten og brukerne.
Diabetesforum er en arbeidsform i Diabetesforbundets samarbeid med
helsetjenesten, og i arbeidet for å sikre en optimal og likeverdig diabetesomsorg i
hele landet.
Medlemmer i Diabetesforbundet registrert som helsepersonell skal gis et faglig tilbud
gjennom Diabetesforum.
Diabetesforum skal også være en oase og bidra til å hindre utbrenning blant
helsepersonell.

2. Organisasjonsmessig tilknytning.
2.1. Diabetesforum
Diabetesforum er en del av Diabetesforbundet
2.2. Generalforsamling.
Generalforsamling skal holdes hvert annet år og skal behandle følgende saker:
beretning
forslag til handlingsplan for kommende periode
valg av styre
valg av valgkomite
Følgende utgjør generalforsamlingen:
-

Sentralt: Sentralstyret, det sittende styret i sentralt Diabetesforum og inntil to
representanter fra Diabetesforum i hvert fylke.

-

Fylket: Helsepersonellmedlemmer i Diabetesforbundet i fylket,
fylkeslagsstyret, det sittende styret i Diabetesforum i fylket og en representant
fra hver lokalforening.

-

Lokalt: Helsepersonellmedlemmer i Diabetesforbundet lokalt,
lokalforeningsstyret, det sittende styret i Diabetesforum lokalt.

Valgkomité:
Det velges en valgkomite bestående av tre medlemmer med personlige
varamedlemmer.

3. Styrets sammensetning.
Styret skal bestå av leder og minimum 4 medlemmer. To styremedlemmer med
personlige varamedlemmer oppnevnes av sentralstyret/fylkeslagsstyret/
lokalforeningsstyret. Minst en av disse skal være medlem av sentralstyret/
fylkeslagsstyret/lokalforeningsstyret. Lederen og de øvrige medlemmene velges av
generalforsamlingen. For å sikre tverrfagligheten, bør det tilstrebes at flest mulig
yrkesgrupper blir representert. Hvis mulig bør styret ledes av en lege.
Styremedlemmer i Diabetesforum må være medlem i Diabetesforbundet.
Funksjonstiden er to år. Alle kan gjenvelges. Styret konstituerer seg selv.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Ett av
medlemmene må være leder eller nestleder.
Styret kan nedsette et arbeidsutvalg bestående av leder, ett styremedlem og
sentralstyrets/fylkeslagsstyrets /lokalforeningsstyrets representant. For å være
beslutningsdyktig må samtlige være tilstede.
Det skal føres protokoll fra styrets og arbeidsutvalgets møter.

4. Forskjellige bestemmelser.
Styret utarbeider forslag til aktivitetsplan og budsjett ut fra handlingsplanen.
Aktivitetsplanen og budsjettet må godkjennes av sentralstyret/
fylkeslagsstyret/lokalforeningens styre.
Diabetesforums budsjett og regnskap inngår som en del av Forbundet
sentralt/fylkeslagets/lokalforeningens budsjett og regnskap, og føres som egen post.

5. Retningslinjer.
Disse retningslinjene gjelder for alle nivåer i organisasjonen.
Strid om tolkning av retningslinjene skal forelegges sentralstyret i Diabetesforbundet
for avgjørelse.

