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Förvaltningsberättelse   2020 
 

Barndiabetesfondens vision är att bota och förebygga typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är 
att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar Barndiabetesfonden drivs uteslutande med hjälp av 
gåvor från privatpersoner och företag. 

 

Ändamål 

Barndiabetesfonden är en stiftelse som stödjer forskning 
vars syfte är att förebygga, bota eller lindra diabetes hos 
barn och ungdomar. Barndiabetesfonden får inget stöd 
från vare sig kommun, landsting eller stat. Fonden har 
ett nära samarbete med Barndiabetesfondens 
Riksförening som sköter administrationen åt Stiftelsen. 
Under Riksföreningen ligger lokalföreningarna vars syfte 
är att stödja drabbade familjer och öka kunskapen om 
typ 1-diabetes och dess följder. 

Information om verksamheten  

Barndiabetesfonden är Sveriges största bidragsgivare till 
forskning av typ 1-diabetes men insamlingen står inte 
alls i paritet med sjukdomens omfattning. Typ 1-diabetes 
är den vanligaste obotliga och livshotande sjukdomen 
bland barn och ungdomar i Sverige. Varje år drabbas ca 
900 barn i Sverige och lika många vuxna. Tyvärr är 
kunskapen om sjukdomen låg både hos allmänheten 
och i samhället. Därför genomför Barndiabetesfonden ett 
omfattande förändringsarbete sedan 2019 i syfte att öka 
kunskap och effektivisera insamlingen.  

Giva Sverige och Svensk insamlingskontroll 

Barndiabetesfonden är medlem i Giva Sverige och 
tillämpar kvalitetskod och effektrapport i enlighet med 
Giva Sverige. Barndiabetesfonden innehar 90-konto via 
Svensk Insamlingskontroll. Plusgironummer är 900059–
7 och Bankgironummer är 900–0597. 

Barndiabetesfonden genomför ett flerårigt 
förändringsprogram i syfte att öka insamlingen och 
digitalisera verksamheten. Minskad insamling till följd av 
coronapandemin har medfört att nyckeltalet 
administrationskostnader i förhållande till totala intäkter 
ökat.  
 
Nyckeltal enligt beräkningsmodell från Svensk 
insamlingskontroll. Kostnader i förhållande till totala 
intäkter.  

• Ändamålskostnad 80% (3-år i genomsnitt) 

• Administrationskostnad 14% (3-år i genomsnitt. 

 

Hållbarhetsupplysningar 
Barndiabetesfondens riksförening är medlem i 
arbetsgivarorganisationen Fremia och tecknar 
kollektivavtal för samtliga anställda. 

Effekter av Coronapandemin 2020 

Coronapandemin har medfört en minskning av insamlade 
medel med -23% jämfört med 2019. Ser man över en 
längre period och jämför totalt insamlat för treårsperioden 
2020–2018, då har vi samlat in 70,0 mkr (+76%) jämfört 
med den föregående treårsperiod 2017-2015 som gav  
39,7 mkr. 

Pandemin har påverkat oss inom flera områden.   

• Barndiabetesfonden har en omfattande insamling via 
organisationer och föreningar. Dessa organisationer 
genomför en stor del av sina insamlingar via events 
och möten vilket medfört en minskning med - 4,3 mkr 
jämfört med 2019 och står för huvuddelen av 
minskningen av insamlade medel jämfört med 2019.  

• 2020 blev Barndiabetesfonden för första gången 
förmånstagare till Diabetesgalan i TV3. Tyvärr ställdes 
galan in 2020 vilket medförde att insamlingen uteblev. 
(2019 samlade galan in ca 8 mkr, men då var vi inte 
förmånstagare) 

• Andra vågen av Coronapandemin drabbade Sverige 
med full kraft i slutet av året och påverkade den så 
viktiga julinsamlingen negativt jämfört med tidigare år. 

• Corona förväntas negativt att påverka första halvåret 
2021 men vi ser ljust på det viktiga sista halvåret som 
bör resultera i ökad insamling.   

Resultat och ställning 

Barndiabetesfonden samlade in 18,9 (24,2) mkr, vilket var 
5,3 mkr lägre än 2019. Utbetalningarna  för ändamålen 
(forskningsanslag) uppgick till 19,6 (22,3) mkr. 
Insamlingskostnader och administration uppgick till 6,4 
(7,2) mkr. Ett genomgripande förändringsarbete 
påbörjades under 2019 i syfte att öka insamlingen. Detta 
arbete fortsätter även under 2021.  
 
Barndiabetesfondens tillgångar i värdepapper uppgick 
31/12 2020 till 25,3 (26,3) mkr. Detta långfristiga 
värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde. 
Marknadsvärdet uppgick till 27,7 (27,6) mkr, dvs 2,4 (1,3) 
mkr högre än redovisat värde. Tillgänglig likviditet uppgick 
till 6,9 (10,4) mkr. Barndiabetesfondens värdepappers-
innehav har syftet att kunna fullfölja långsiktiga 
forskningsåtaganden, även om insamlade medel skulle 
minska. Innehavet styrs av Barndiabetesfondens riktlinjer 
för kapitalförvaltning. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

2020 var ett mycket speciellt år inte bara för 
Barndiabetesfonden utan för hela världen. 
Coronapandemin påverkar verksamheten ur ett flertal 
perspektiv. Vi och partners har tvingats att ställa in 
aktiviteter men även ställa om till en mer digital 
insamling och arbetssätt. 

Övriga händelser under året:  

• Ett av våra uppdrag är att sprida information om typ 
1-diabetes för att öka kunskapen om sjukdomen i 
samhället. Det gör vi kontinuerligt genom vår 
medlemstidning Sticket, vår hemsida, sociala 
kanaler samt events och föreläsningar med hjälp av 
våra lokalföreningar. Vi lyfter och sprider aktuella 
problemområden och utmaningar som våra 
medlemmar lever med. Vi har tex utvecklat 
utbildningsmaterial riktat mot skola och 
skolpersonal. Vi har utvecklat vår kommunikation i 
digitala kanaler både avseende räckvidd och 
resultat. 

• Barndiabetesfonden har utvecklat ett digitalt live-
event via Facebook: #Typ1-Live. Här bjuder vi in 
våra medlemmar och följare i sociala kanaler till 
dialog och diskussion med olika gäster som är 
experter inom typ 1-diabetes. Exempel på gäster 
under 2020:  
- Johnny Ludvigsson – läkare/professor som vid ett 
flertal tillfällen svarat på frågor kring egenvård kring 
typ 1-diabetes,  
- Stig Mattsson - Sveriges Olympiska Kommitté 
som talade om fysisk aktivitet kopplat till typ 1-
diabetes. 
- Sara Hammer – leg. psykolog som svarade på 
frågor kring psykisk ohälsa och oro kopplat till typ 1-
diabetes.  
- Hans Jönsson – vetenskapsjournalist som 
svarade på frågor om Covid-19 och typ 1-diabetes. 

• Vi tog fram ett armband Blå knuten som säljs till 
förmån till forskningen. 

• Vi genomförde ett digitalt Barndiabeteslopp med 
hela 2 500 deltagare.  

• Vi har genomfört kontakter och utvecklat relationer 
med en mängd nya företag. 

• Barndiabetesfonden har initierat utvecklingen av en 
mobil app för att hjälpa drabbade barn och familjer. 
Detta lanserades under året av vår samarbets-
partner Together Against Diabetes1, T.A.D.1 (en 
ideell förening som också jobbar för att sprida 
kunskap och information om typ 1-diabetes) 

• Barndiabetesfonden har i samarbete med ICA 
Stiftelsen gjort en utbildningssatsning för att öka 
kunskapen om typ 1-diabetes bland barn och unga i 
skolan. Planen var att under vår och höst 2020 
besöka skolor runt om i landet men pga av Covid-
19 har utbildningsmaterialet blivit enbart digitalt för 
alla skolor att ta del av. Denna utbildningssatsning 
fortsätter även under 2021. 

 

 

• Fortsatt att utveckla Sticket, vår medlemstidning som ges 
ut 4 gånger per år och distribueras till alla medlemmar.  

Forskningsanslag och effekter 

Under 2020 beviljades 19,5 mkr (21,3) till 26 nya 
forskningsprojekt i enlighet med förslaget från 
Vetenskapliga Rådet, inom följande forskningsområden:  

• Identifiera orsaken till typ 1-diabetes – Projekt och 
studier av drabbade barn med typ 1-diabetes, vad som 
hände dessa barn tidigt i livet som kanske förklarar 
varför de senare fått diabetes. Flera projekt syftar till 
att identifiera om virus, exempelvis vissa 
coxsackievirus, kan skada eller döda betacellerna. 

• Försök att förebygga typ 1-diabetes – Nyfödda barn 
deltar i ett projekt där de som har ökad genetisk risk får 
äta insulin i ett försök att förebygga sjukdomen. 
Barndiabetesfonden stöder också projekt som gäller 
utveckling av vaccin mot virus som misstänks vara 
orsaken till typ 1-diabetes 

• Försök att bota typ 1-diabetes – Försök med 
transplantation av celler från de Langerhanska öarna. I 
Uppsala finns ett nordiskt centrum för sådan forskning, 
där flera forskningsprojekt bedrivs. 

• Försök att lindra – Att bevara kvarvarande 
insulinsekretion är ett viktigt sätta att lindra sjukdomen. 
Flera studier rör också komplikationer, främst varför 
vissa drabbas av långtidskomplikationer Andra studier 
görs för att minska risk för komplikationer och öka 
livskvalité genom att förbättra behandling och 
information till exempel studier som rör tekniska 
hjälpmedel.   

• Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2020 
ställdes in på grund av den rådande pandemin. 

Förväntad framtida utveckling 

• Barndiabetesfonden kommer under 2021 att fortsätta 
sitt förändringsarbete i syfte att öka insamlingen och 
effektivisera verksamheten.  

• För att lyckas med detta ska Barndiabetesfonden 
utveckla sitt varumärke både avseende kännedom och 
kunskap.  

• Vi behöver utveckla vår kompetens och förstärka 
organisationen med fler resurser som genererar 
insamling.  

• Vi behöver investera i bättre systemstruktur för att 
effektivisera processer och automatisera. 

• Vi vill beröra och engagera genom att öka synligheten i 
rörlig media.  

• Fördjupa våra samarbeten med företagspartners och 
organisationer.  

• Utveckla samarbetet med våra lokalföreningar och 
genomföra möten och events med människor.  
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• Vi fortsätter att utveckla digitala 
insamlingskanaler samt effektivisera kundtjänst 
och automatisera betalningar.  

• Ökad satsning på stora gåvor och filantropi. 

Förvaltning 

Stiftelsens benämning är Barndiabetesfonden och 
styrelsen har sitt säte i Linköping.  

Styrelsen är Barndiabetesfondens högsta beslutande 
organ mellan årsmötena och dess arbete regleras av en 
instruktion till styrelsen. Barndiabetesfondens styrelse 
består av 5 ordinarie ledamöter och 5 suppleanter.   

Barndiabetesfondens Riksförening utser tre ledamöter 
och tre suppleanter. En ledamot och en suppleant utses 
av Lions och en ledamot och en suppleant utses av 
sittande styrelse.  
Inga arvoden utgår till styrelsens ledamöter. Styrelsen 
förvaltar inkomna medel och beslutar om utdelning av 
medel. Styrelsen utser också årligen ett vetenskapligt 
råd som har till uppgift att bedöma inkomna 
forskningsansökningar. 

Årsmötet – Vid Stiftelsen Barndiabetesfondens årsmöte 
styrelsen, revisorer, utser valberedning samt beslutar 
om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Vetenskapliga rådet - Ansökningar om forskningsanslag 
bedöms av Barndiabetesfondens vetenskapliga råd. Det 
ska bestå av sex ordinarie ledamöter av båda könen 
med god vetenskaplig kompetens inom 
forskningsområdet typ 1-diabetes och med förankring i 
olika svenska universitet. 

Medlemmarna sitter i vardera 6 år, och var 6:e medlem 
förnyas per år, vilket sköts av Vetenskapliga rådet självt, 
utan påverkan från Barndiabetesfonden eller dess 
Riksförenings styrelse. Vetenskapliga Rådet har tydliga 
jävsregler som följs noga.  

H.K.H. Kronprinsessan 

H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Barndiabetesfondens 
beskyddare. Barndiabetesfonden känner stor 
tacksamhet för hennes insatser och engagemang.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till alla eldsjälar som 
stödjer Barndiabetesfonden. Till alla lokalföreningar, 
företag, Lions, och andra organisationer och inte minst 
till alla privatpersoner som valt att engagera sig och har 
lagt ner tid och kraft på Barndiabetesfonden och bidragit 
med gåvor. Stort tack!.    
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Fem år i sammandrag 

 

 

 

  

Belopp i tkr 2020 2019 2018 2017 2016 

VERKSAMHETSINTÄKTER      

Insamlade medel privat 14 049 15 642 20 552 12 362 5 560 

Insamlade medel företag 2 745 2 083 2 858 1 678 1 657 

Insamlade medel organisationer 2 105 6 411 3 664 3 257 2 808 

Summa Intäkter 18 899 24 136 27 074 17 297 10 025 

Utbetalda medel för ändamål -19 566 -21 300 -19 050 -13 300 -7750 

Administrationskostnader -6 450 -7 158 -2 230 -1 953 -1 741 

FÖRMÖGENHET      

Förmögenhet, värdepapper 25 298 26 261 29 440 25 451 23 901 

Förmögenhet, kontanter 6 886 10 369 9 504 4 297 2 334 

Summa förmögenhet 32 184 36 630 38 944 29 748 26 235 

FINANSIELLA POSTER      

Summa finansiella poster 1 144 3 088 3 950     1 733 341 

BERÄKNING SVENSK INSAMLINGSKONTROLL      

Summa insamlade medel (intäkter ovan) 18 899 24 136 27 074 17 297 10 025 

Netto ränteintäkter, utdelning och räntekostnader    818 613 563  102 182 

Totala intäkter enligt Svensk insamlingskontroll 19 717 24 749 27 638 17 399 10 207 

Kostnader i procent av totala intäkter      

enligt Svensk insamlingskontroll      

Ändamålskostnader 99,2% 86,1% 68,9% 76,4% 75,9% 

Administrationskostnader 32,7% 28.9% 8,1% 11,2% 17,1% 

Summa 131,9% 115,0% 77,0% 87,6% 93,0% 

Ändamålskostnader (snitt 3 år) 80,0%     

Administrationskostnader (snitt 3 år) 14,0%      
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Resultaträkning  
 

 

Belopp i  tkr 

                                                                            

Not 

      1 

2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

INTÄKTER    

Gåvor       2 18 899 24 136  

Summa intäkter  18 899 24 136 

VERKSAMHETSKOSTNADER    

Administrationskostnader     3 -6 450 -7 158 

Summa verksamhetskostnader  -6 450 -7 158 

Verksamhetsresultat  12 449 16 978 

FINANSIELLA POSTER    

Resultat från övriga värdepapper och fordringar        4 1 144 3 088 

Summa resultat från finansiella investeringar  1 144 3 088 

Resultat efter finansiella poster  13 593 20 066 

ÅRETS RESULTAT  13 593 20 066 
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Balansräkning 
Belopp i  tkr                                               Not 

                                                                    1                                                                    

    

2020-12-31 

            

            2019-12-31 

Anläggningstillgångar 

 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andra långfristiga värdepappersinnehav          5 

 

 

 

25 298 

 

 

 

26 261 

Summa anläggningstillgångar 
25 298 26 261 

Omsättningstillgångar   

Övriga fordringar 6 – 

Förutbetalda kostnader   

och upplupna intäkter  122 2 601 

 128 2 601 

Kassa och bank 6 886 10 368 

Summa omsättningstillgångar 7 014 12 969 

SUMMA TILLGÅNGAR 32 312 39 231 

 

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Stiftelsekapital 

 

 

 

 

            
473 

 

 

 

 

 

                       465 

Balanserat resultat 31 594                 37 576           

    32 067             38 041 

Kortfristiga skulder   

Övriga skulder          142 1 120 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter           103                              70 

Summa kortfristiga skulder        245  1 190 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

          32 312 

 

 39 231 
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Förändring av eget kapital 
    

Belopp i  tkr 

 

Stiftelse Balanserat Årets             Totalt 

 kapital resultat resultat   

Belopp vid årets ingång 465 17 530 20 066                38 040    

Kapitalisering 8 -8   

Disposition av föregående 

årets resultat:   20 066 -20 066 0 

Beslutade anslag   -19 566   -19 566 

Årets resultat     13 593 13 593 

Belopp vid årets utgång 473 18 001 13 593 32 067 
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Noter 
 

Belopp i tkr om inget annat anges. 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3), samt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. 

  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  

Intäktsredovisning 

Verksamhetsintäkter 

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. 

Intäkten värderas, om inget annat anges nedan, till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas. 

  

Redovisning av bidrag och gåvor. 

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att 
uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 

Villkorade gåvor skuldförs med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda.  

  

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget avser att täcka. 
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 

  

En gåva som intäktsförs redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas eller inte. Gåvor 
som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas 
som omsättningstillgångar. 

Gåvor värderas till verkligt värde. 

 

Balansräkningen 

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 

  

Finansiella instrument 

Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 
2012:1.  
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Not 2 Gåvor som redovisas i resultaträkningen 

  2020 2019   

       

Allmänheten 14 049 15 642   

Företag 2 745 2 083   

Andra organisationer 2 104 6 411   

  18 899 24 136   

Inga bidrag har erhållits under året. 

  

Not 3 Administrationskostnader 

  2020 2019   

        

Administrativt bidrag till Barndiabetesfondens riksförening -6 140 -6 812   

Övriga kostnader -310 -346  

 -6 450 -7 158  

    

Organisationen har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. 
Endast ideellt arbete utförs. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

  

Not 4 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

  2020 2019   

        

Erhållna utdelningar 818 613   

Resultat vid avyttringar 326 1 474   

Nedskrivningar 0 0   

Återföring av nedskrivningar 0 1 001   

  1 144 3 088   

        

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 26 261 30 441   

Inköp 48 808 23 833   

Försäljningar/utrangeringar -49 771 -28 013   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 298 26 261   

       

Ingående nedskrivningar 0 -1 002   

Återförda nedskrivningar 0 1 002   

Årets nedskrivningar 0 0   

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0   

       

Utgående redovisat värde 25 298 26 261   
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Barndiabetesfondens värdepappersinnehav per kategori 2020 2020 2019 2019 

  00 Anskaffnings-
värde 

Marknads-
värde 

Anskaffnings-
värde 

Marknads- 
värde 

     

Svenska aktier             5 948          7 613 5 896          6 673 

Utländska aktier 6 967 7 649 4 079 4 639 

Svenska räntebärande värdepapper 11 524 11 576 14 170 14 104 

Alternativa investeringar 859 903 2 116 2 123 

SUMMA VÄRDEPAPPER 25 298 27 741 26 261 27 539 

 

Likviditet  

 

6 886 

 

6 886 

 

10 368 

 

10 368 

SUMMA VÄRDEPAPPER OCH LIKVIDITET 32 184 34 627 36 629 37 907 

 

 

Not 6 Medeltal anställda personalkostnader och arvoden till styrelsen 

Organisationen har inte haft några anställda och löner eller styrelsearvoden har ej utbetalats Antalet styrelseledamöter 
uppgår per balansdagen till 5 (5) varav 3 (3)  är kvinnor.  

 

Not 7 Ställda säkerheter och Eventualförpliktelser 

Bolaget har inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser. 

  

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Corona förväntas negativt att påverka första halvåret 2021 men vi ser ljust på det viktiga sista halvåret som bör resultera i 
ökad insamling  

 

Linköping  2021-04-06 

  

    

Johnny Ludvigsson, Ordförande  Birgitta Hydén 

    

     

     

     

Ann-Cathrine Hjerdt  Lars Stjernqvist 

 
 

 

   

   

    Min revisionsberättelse har lämnats den  

Randi Hellgren   

   

   

  
 

  

 
 Anna-Karin Sahlén, Auktoriserad revisor 
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Styrelse
Johnny Ludvigsson,  

Leg. Läkare (med. lic) 1969, Med. Dr. 1976 på en 
avhandling om diabetes hos barn 

Barnläkare, specialist i pediatrik. Professor i 
pediatrik vid Linköpings universitet 1985–2008, 
därefter senior professor i pediatrik, vid Institutionen 
för biomedicinsk och klinisk vetenskap (BKV), 
Linköpings universitet. Påbörjade diabetesforskning 
1967 och fortfarande aktiv. Arbetar kliniskt med 
diabetes hos barn och ungdomar alltsedan 1971 vid 
HKH Kronprinsessan Victorias Barn- och 
Ungdomssjukhus, Linköping. 

 
Vice ordförande 

Ann-Cathrine Hjerdt 
 
Borgmästare och ordförande Linköpings 
kommunfullmäktige 2006–2014, nuvarande 
ordförande kommunrevisionen, Linköpings kommun. 

Utnämnd hedersledamot vid International Raoul 
Wallenberg Foundation 2011. 

 
Ledamot 

Randi Hellgren 
 
Fil. kand. 1975, Linköpings högskola 

1976–2017 anställd vid Linköpings 
högskola/Linköpings universitet, senast som HR-
direktör.  

 
Ledamot 

Lars Stjernkvist 

Tidigare kommunalråd och kommunstyrelsens 
ordförande i Norrköping, riksdagsledamot och 
partisekreterare, generaldirektör för 
integrationsverket. 

Startade sin bana som journalist och har arbetat 
som ledarskribent på bland annat Folkbladet. 

 
Ledamot 

Birgitta Hydén 

Styrelseledamot i Lions Club Uppsala Disa och 
Lions representant i styrelsen för stiftelsen 
Barndiabetesfonden. 

1971–2012 anställd vid Uppsala universitet, senast 
som avdelningsdirektör vid Studerandebyrån med 
ansvar för pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionsnedsättningar. Styrelseledamot i ett flertal 
föreningar. 

Suppleant 

Fredrik Särnehed 
Ekonom 

2000–2017, VD och koncernchef för DinAir Group AB. 

 
Suppleant 

Rikard Janson 
Jur kand 1995 

Chefsjurist på Statens energimyndighet. Tidigare jurist, 
enhetschef och avdelningschef på bl.a. Naturvårdsverket. 

 
Suppleant 

Per Krantz 
Pensionerad speciallärare 

Suppleant i Barndiabetesfondens styrelse, Utsedd av och 
engagerad i Lions. 

 

Suppleant 

Malin Flodström Tullberg (född Flodström) 
Biomedicinare. Disputerad (medicine doktor) i medicinsk 
cellbiologi Uppsala universitet, 1998. 

Professor i diabetes typ 1 vid Karolinska Institutet sedan 
2015. 

  

Suppleant 

Carl-Fredrik Graf 
Regementsofficersexamen samt fil.mag i 
samhällsvetenskapliga ämnen 

Företagare, riksdagsledamot för Halland, 
kommunstyrelseordförande i Halmstad och sedan1 sept 
2018 landshövding i Östergötland. 
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