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Barndiabetes har under året fortsatt att öka dramatiskt och alltfler unga medborgare i vårt land 
insjuknar. Situationen är mycket allvarlig och Barndiabetesfondens Riksförening har under året ökat 
sin insamlingsverksamhet för att ställa ytterligare medel till förfogande för den viktiga forskningen 
kring denna allvarliga sjukdom. För 2007 har fonden kunnat dela ut 4 miljoner kronor, vilket mots-
varar det belopp som fondens styrelse fattade beslut om vid sitt möte under våren. Mycket viktiga 
nationella projekt, som till exempel forskning om GAD-vaccin, har i år erhållit ett stort forskning-
sanslag. Ytterligare 39 forskningsprojekt erhöll bidrag från Barndiabetesfonden 2007. Antal forskar-
grupper som söker bidrag ökar ständigt för varje år och Riksföreningen har mycket att göra om vi 
ska nå målet att kunna stödja åtminstone en rimlig del av nödvändig forskning. 

Förutom arbetet med att samla in pengar till forskning har Riksföreningen tillsammans med sina 
lokalföreningar bedrivit ett viktigt arbete med information och stöd till barn med diabetes och de-
ras familjer. Vår egen tidning Sticket, som utkommer med fyra nummer per år, sprider information 
genom frågespalt och upplysning om forskningsresultat och tidningen har fortsatt att hålla hög 
kvalité. Detta har möjliggjorts genom en dedicerad redaktionskommitté bestående av Ulf Samuels-
son och Magnus Lindbergh som nedlagt ett stort och förtjänstfullt arbete med tidningen. Tack vare 
Johnny Dahlgrens utomordentligt fina design har varje nummer av tidningen fått ett tilltalande ut-
seende. Barndiabetesfonden har också en nyproducerad hemsida på Internet där information ges om 
fondens verksamhet.

Riksföreningen har haft 5 protokollförda möten och dessemellan täta kontakter mellan olika 
medlemmar, kansliet och föreningens informatör Bernt Fransén.
Årsmötet ägde rum på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping den 30 mars 2007. Professor Johnny Lud-
vigsson höll ett intressant föredrag om utvecklingen inom diabetesforskningen och till ny ordförande 
för Riksföreningen valdes Hans Svanberg och till ny kassör Ann-Britt Fischer. Professor Johnny 
Ludvigsson avtackades för sitt värdefulla arbete, som Riksföreningens ordförande under många år, 
av föreningens vice ordförande Magnus Lindbergh, som överlämnade en minnesplakett. Årsmötet 
samlade ett 25-tal representanter från föreningens lokalföreningar, som i samband med årsmötes-
förhandlingen hade ett fruktbart utbyte av information.

Antalet medlemmar i Riksföreningen har under årets senare del börjat öka och uppgår för när-
varande till 1 500 stycken. Kostnaden för administrationen hålls på en mycket låg nivå genom att 
mycket ideellt arbete utförts av styrelsens medlemmar. Bemanningen av kansliet har kunnat utökas 
till 20 timmar i veckan, vilket innebär att det är öppet fem dagar i veckan. Föreningens informatör 
Bernt Fransén, som är anställd på halvtid, gör ett ytterst förtjänstfullt arbete och upprätthåller värde-
fulla kontakter med vår största bidragsgivare, Lionsrörelsen.
Ulf Svensson har tillsammans med ambassadörerna Berit Malmqvist, Bertil M Pertuu och Erling 
Fredriksson genomfört en framgångsrik artistgala i Linköping. Luciaarrangemanget i Linköping, har 
som vanligt blivit en stor succé under Bernt Franséns ledning och givit fonden ett stort ekonomiskt 
tillskott. 
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Samarbetet med ishockeyklubbarna LHC och Leksand har fortsatt under 2007, vilket givit bra 
marknadsföring och möjlighet till reklam, information och regelrätta insamlingar. Samarbetet stärker 
också Barndiabetetsfondens möjlighet att synas i media då alla matchdräkter är försedda med fon-
dens logotyp. Avsikten är att Riksföreningen skall utöka samarbetet med flera idrottsklubbar under 
kommande år.

Under året har en golftävling anordnats på Landeryds GK i Linköping till förmån för Barndiabetes-
fonden. Tävlingen, som innebar att en så kallad ”kändis” placerades in i varje deltagande företag-
slag, gav ett fint tillskott av 80 000 kronor och både tidningar/TV-bolag fanns på plats för att rap-
portera. Ett stort tack till Landeryds GK, med Björn Gustavsson i spetsen och Björn Berggren, som 
hjälpte till med att kända personer så välvilligt reste till Linköping för att vara med i tävlingen. Ho-
tellkedjan Scandic, som ställde upp med hotellrum till ”kändisarna” vill vi också tacka för hjälpen.

För att stärka insamlingsarbetet har Riksföreningen skrivit avtal med ett telemarketingföretag, 
Proxytel AB, som under 7 månader bedrivit insamlingsarbete på vårt uppdrag. Utfallet har varit my-
cket gott och vi har därför förlängt vårt avtal med Proxytel AB. Insamlingsarbetet uppvisar ett nytt 
rekord i år, vilket är mycket glädjande och kommer att innebära ytterligare pengar till forskningen 
kring barndiabetes.

Marknadsföringsarbete kring fondens verksamhet och information om barndiabetes har intensifier-
ats under året. Ett flertal tidningsannonser och artiklar har publicerats. En ny 20- sekunders reklam-
film har tagit fram och körts ett stort antal gånger i TV-kanal i såväl Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Mälardalen. Riksföreningen har också deltagit med utställning på flera platser i landet under 
året.

Barndiabetesfondens Riksförening vill uttrycka ett varmt tack till alla de Lionsklubbar som liksom ti-
digare år visat ett stort engagemang och så förtjänstfullt bidragit till de fina insamlingsresultat vi kan 
uppvisa detta år. Ett särskilt tack också till fondens alla Lokalföreningar, deras styrelser och medlem-
mar för nedlagt ideellt arbete. Tack också till alla privatpersoner, företag, föreningar och organisa-
tioner som stöttat vår verksamhet under året.
Genom allas vår insats har vi kunna bidra med viktiga ekonomiska medel som stöd till forskningen i 
syfte att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar.


