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Mötets öppnandes och Ulla hälsade alla välkomna
Till mötesordförande valdes Ulla Leile
Till årsmötessekreterare valdes Catrine Reuterborg
Dagordningen godkändes
Frågan om kallelse skett enligt stadgarna besvarades med Ja!
Fastställande av röstlängd genom att en närvarolista skickades runt.
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Monica Ling-Roos och
Eskil Persson
8. Verksamhetsberättelse för 1 jan 2011 – 31 dec 2011 gicks igenom. Ulla
nämnde att styrelsen kommer att skicka ut ett brev till alla medlemmar
som inte betalat, med information om att de nu avförs, men att de
naturligtvis är välkomna tillbaka.
9. Ekonomisk redogörelsen lästes upp. Gåvan från lungsjukgymnasterna på
10 000:- förvaltas av Riksföreningen, syftet med dessa pengar är att
informera om föreningen.
Region Stockholm kommer att undersöka möjligheten att få
landstingsbidrag.
10. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden av mötet.
12. Inga motioner har inkommit från regionens medlemmar
13. Verksamhetsinriktning
Andningsyoga kommer sjukgymnast Ingrid Hemström Nordgren att ha på
försök, hon återkommer om när, var och hur.
Att informera på vårdcentraler kom upp på dr Hillerdals föreläsning.
Doktoranden som forskar om cytokiner (ämnen som finns kvar i kroppen
efter infektion och gör att man känner sig så trött), koppla henne till oss
Alfa-1:or?
Leverskador hos barn, kanske ska vi samla den lilla gruppen medlemmar?
På Gotland har vi 6 medlemmar, om de är intresserade skulle vi kunna
göra en gemensam utflykt till dem.
Medlemsinventering kommer styrelsen att göra.
Fakta och sociala träffar är det som medlemmar efterfrågar så det kommer
det också att bli under året.
14. Till ordförande på 1 år valdes Ulla Leile
15. Till ledamöter på 2 år omvaldes
Catrine Reuterborg
Inger Höglund
Karin Rönnberg

Till suppleant på 1 år omvaldes
Emma Forsberg, en suppleantplats är vakant
16. Till revisor på 1 år omvaldes Anne Lie Jonsson, platsen som
revisorssuppleant är vakant
17. Till valberedning för 2012 valdes
Ulf Reuterborg sammankallande
Bengt-Åke Jonsson
18. Övriga frågor
Ulla informerade om att Riksföreningens möte i Nässjö är flyttat till 2-3
juni.
Tanken bakom att Region Stockholm bildades var att det skulle bli minst
10 regioner för att kunna söka stadsbidrag, men är det realistiskt med vårt
medlemsunderlag? Intressanta diskussioner om Riksföreningens
organisation, ska riks ha en stabil styrelse och med grupper som mer
informellt arbetar lokalt och/eller med olika frågor? Hur når man
medlemmar som är så pass friska att de orkar arbeta med föreningen? Är
man frisk vill man kanske inte räknas som sjuk och vara med i en
patientförening?
Hur får vi tag på alla som är alfa-1:or? Kontakta DNs vetenskapsjournalist
Karin Bojs, om hon skriver om alfa-1-brist kanske kan det väcka alfa-1:or
som tror att de bara har astma?
Angående tappade medlemmar, verkar som om många medlemmar inte
vet om de betalat eller ej, det är lättare att komma ihåg att betala om man
fått ett inbetalningskort.
I brevet till f.d. medlemmar bör stå att ”om du inte betalar inom viss tid så
kommer du att avskrivas”.
19. Mötet avslutas
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