Protokoll vid Alfa-1 Region Stockholm årsmöte den 30 mars 2011.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ordförande Ulla Leile öppnade mötet
Till mötesordförande valdes Nils Larsson
Till sekreterare för årsmötet valdes Catrine Reuterborg
Dagordningen godkändes
Frågan om kallelse skett enligt stadgarna besvarades med ja
Röstlängd upprättades genom att närvarolista skickades runt
Till justeringspersoner valdes Yvonne Kekkonen och Karin
Rönnberg
8. Verksamhetsberättelsen gicks igenom
9. Monica Ling-Roos redovisade den ekonomiska rapporten
10. Mötesordförande läste upp revisionsberättelsen då revisorn inte
hade möjlighet att närvara
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden
12. Inga motioner har kommit in från regionens medlemmar
13. Regionföreningens kommande verksamhetsinriktning redovisades
av Ulla Leile. Från kontakter med medlemmar har framkommit att
det man önskar är information men även att träffa andra ”alfa1:or”.
Kommande aktiviteter är ett besök på Rörstrands slott på dagtid
den 18 maj (kallelse kommer). Förhoppningsvis kan vi få till en
informationsträff med ”Sveriges moder alfa-1” ansvarig för AATregistret, docent och överläkare vid Malmö universitetssjukhus,
Eeva Piitulainen. Regionföreningen saknar resurser att betala en
dyr lokal. (Känner du till en gratis eller billig lokal som är ledig 9
eller 16 juni ca kl 15-20 hör snarast av dig till styrelsen!)
14. Till ordförande på 1 år omvaldes Ulla Leile
15. Till ledamöter på 2 år valdes Yvonne Kekkonen och Karin
Rönnberg, till ledamot på 1 år valdes Inger Höglund och till
suppleant på 1 år valdes Emma Forsberg
16. Till revisor på 1 år omvaldes Anne-Lie Jonsson, platsen som
revisorssuppleant är vakant
17. Till valberedning för 2011 omvaldes Ulf Reuterborg som
sammankallande, ytterligare ledamot vakant
18. Under övriga frågor informerades om att årsmötet har möjlighet
att lämna motion till Riksföreningens årsmöte.
Den 26 och 27 augusti ordnar Riskföreningen infodagar i
Hässleholm. Mötet uppmanades fundera på vilka frågor som vi

vill ska tas upp under dessa dagar.
Läkemedel, befintliga och ev kommande diskuterades.
19. Mötet avslutas och Ulla Leile tackar Nils Larsson för hans insats
som mötesordförande
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