Protokoll Alfa-1 Region Stockholm årsmöte den 20 mars 2013
1. Mötets öppnades av Region Stockholms ordförande Ulla Leile
2. Till mötesordförande valdes Ulla Leile
3. Till årsmötessekreterare valdes Catrine Reuterborg
4. Dagordningen fastställdes
5. Frågan om kallelse skett enligt stadgarna besvarades med ja av mötet
6. Röstlängd fastställdes genom närvarolista som skickades runt
7. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Inger Höglund och Emma
Forsberg.
8. Verksamhetsberättelsen för 1 jan 2012 – 31 dec 2012 gicks igenom och
godkändes.
9. Ekonomisk redogörelse godkändes efter att de 10 000:- som finns på Alfa-1
Sveriges bankkonto noterats som ett tillgodohavande för Region Stockholm.
Det är pengar vi tidigare fått av lungsjukgymnasterna för att använda till
information. 3839:- fanns på Region Stockholms konto vid verksamhetsårets
början (januari 2012).
10. Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Anne-Lie Jonsson och godkändes.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden 2012.
12. Inga motioner från regionens medlemmar hade inte kommit in.
13. Verksamhetsinriktning 2013 blir i stort sett samma som tidigare, redogjorde
Ulla Leile; sociala träffar, fakta – till hösten blir det om lever- och
utåtriktad verksamhet att sprida kunskap om alfa-1antitrypsinbrist till
vården mm.
14. Till ordförande på 1 år omvaldes Ulla Leile

15. Till ledamöter på 2 år omvaldes Karin Rönnberg och Yvonne Kekkonen. Till
suppleant omvaldes Emma Forsberg på 1 år (det blir långa resor från
Värmland Emma!), den andra suppleantplatsen är vakant.
16. Till revisor på 1 år omvaldes Anne-Lie Jonsson. Revisorsuppleant vakant.
17. Till valberedning för 2013 omvaldes Bengt-Åke Jonsson och Ulf Reuterborg
18. Under övriga frågor informerades att Riksföreningens årsmöte blir ett
endagsmöte i Malmö den 11 maj, med betald övernattning den 10-11 maj för
långväga medlemmar.
Innan mötet hade Inga-Britt Svärd, ordförande i Hjärt- och Lungsjukas
förening Stockholm, berättat att de erbjuder oss i Alfa-1 Region Stockholm
att vara med på deras aktiviteter till medlemspris, oavsett om vi är med eller
inte i deras förening. Det tackade mötet för genom en varm applåd.
19. Mötet avslutades
	
  

	
  
	
  
	
  
Justeras:	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Inger	
  Höglund	
  

	
  

	
  

	
  

Emma	
  Forsberg	
  

