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Fråga Svar 
Vad vill er organisation uppnå? Vi vill uppnå att forskningen hittar en 

slutgiltig lösning på gåtan typ 1 diabetes, 
genom att understödja forskning vars mål 
är att förebygga, bota eller lindra diabetes 
hos barn, ungdomar och unga vuxna. 

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar 
er organisation? 

Barndiabetesfondens Riksförening och  
Lokalföreningar bedriver insamlingar samt 
arrangerar och/eller medverkar vid olika 
aktiviteter och event landet runt till förmån för 
Barndiabetesfonden. 
Som vår största bidragsgivare samlar många 
Lions-klubbar  in medel till Barndiabetesfonden, 
och det privata initiativet T.A.D.1 anställer en 
projektledare, Elin Cederbrant, för ny 
informations- och insamlingskampanj till 
förmån för Barndiabetesfonden under 2018-19.

Vilka strategier har ni för att uppnå ert 
mål? 

Barndiabetesfondens Riksförening och 
dess Lokalföreningar bedriver nätbaserade 
insamlingar, bössinsamlingar och 
försäljning av souvenirprodukter till 
förmån för Barndiabetesfonden. Stiftelsen 
står även årligen som förmånstagare  vid 
olika välgörenhetsarrangemang runtom i 
landet. 
Vid dessa tillfällen skapar vi kontakter med 
stora mängder av människor som dels får 
information om typ 1 diabetes, och dels  
ges möjlighet att ge ett bidrag. 



Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni 
för att uppnå ert mål? 

Vi samarbetar med olika arrangörer där 
Barndiabetesfonden är mottagare av 
medel, från t.ex. "Diabetesgalan i 
Malung" konserten "Leva Livet", och 
lokala aktiviteter som sker på eller i 
anslutning till Världsdiabetesdagen 14 
nov.  Lions är en stor bidragsgivare och 
partner till Barndiabetesfonden i 
samband med olika kampanjer och 
aktiviteter. Många frivilliga gör egna 
insamlingar till förmån för 
Barndiabetesfonden. 

Hur vet ni om er organisation gör framsteg? Vi ser skillnaderna år från år i ökat antal 
medlemmar i Riksföreningen, rejält 
ökade intäkter på såväl privata gåvor som 
företagsgåvor, samt ett stigande antal 
månadsgivare via autogiro, vilket låter oss 
dela ut större forskningsanslag i takt med 
att bidragen ökar. På det sättet ser vi att 
vi gör framsteg. 

Vad har ni åstadkommit så här långt? Vi har fortsatt skapa ökad vetskap om och 
igenkänningsgrad för Barndiabetesfonden 
och för typ 1 diabetes. 
Vi har sett en rejäl ökning av 
inkomsterna, och har över en 
femårsperiod lyckats öka utdelningen av 
forskningsanslag signifikant. Vi har 
tretton Lokalföreningar som bedriver 
aktiv verksamhet. 




