α1 Sverige
Föreningen alfa-1-antitrypsinbrist

Protokoll
När
Var

Årsmöte
19 mars kl 11.00
Postterminalen, Borrgatan 55, Malmö

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande, Inger Ahlbin, hälsar alla välkomna. Det är glädjande att så
många har kommit, samtidigt är det bekymmersamt att ytterligare 10 anmält sig och
uteblivit utan att meddela detta. Det blir en extra kostnad för föreningen, eftersom vi
inte kunnat avboka lunch för dessa.
Styrelsen har haft fyra månaders intensivt uppbyggnadsarbete och detta årsmöte är mitt i
det första verksamhetsåret. Viktiga frågor för dagen är Verksamhetsplan, vad förväntar
sig och önskar medlemmar? Budget och Val av styrelse och övriga.
Enligt Stadgar ska föreningen - Ge råd och stöd - inbiudna gästföreläsare är Docent
Eeva Piitulainen och Aina Ljungkvist Försäkringskassan Mobilia Malmö.
Årsmöteshandlingar är utdelade.
2. Upprop och fastställande av röstlängd
Avprickning vid ingång mot medlemsförteckning – betald årsavgift = rösträtt
50 medlemmar närvarande – röstlängd bifogas.
Förfaringssätt och röstlängd godkändes.
3. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgar - 2 månader i förväg
050117- Skriftlig kallelse och uppmaning att betala medlemsavgift utsänd.
050302 – Påminnelse årsmöte och medlemsavgift
050112 - Utskick till icke medlemmar (139 patienter i Skåne – AAT-registret)
resultat 19 nya medlemmar
4. Fastställande av dagordning
OBS! Punkt 8 och 9 - Verksamhetsår 041113 – 051231
Dagordningen godkändes
5. Val av ordförande för mötet
Lars Ahlbin
6. Val av sekreterare för mötet
Margareta Stjernkvist
7. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Lars Lager och Sixten Stjernkvist
8. Styrelsens Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning (bifogas)
Inger Ahlbin läser upp och ger korta kommentarer av verksamheten – inga frågor.
Medlemmar 125
Patienter 84
Anhöriga 30 Stödjande 11
Betald medlemsavgift 95 - Saknas ca 30 – Varför anmälan och sedan inte betala?

Kort diskussion – Förslag - en personlig telefonpåminnelse och samtidig presentation
av föreningens kommande verksamhet. Ej betald, uteslutning enligt stadgar.
Eva Pettersson Kärne, kassör, redogör för ekonomi -- 050228, Bokföring sker med
SPCS bokföringsprogram.

9. Revisionsberättelse (bifogas)
Inger Hammar, revisor, läser upp revisionsberättelsen och föreslår ansvarsfrihet.

10. Ansvarsfrihet för interimsstyrelsen
Beviljas enhälligt.

11. a. Motioner

Inga inkomna

b. Styrelsens övriga förslag – Ordförande
Kallelse till årsmöte – idag 2 månader före – Förslag ändra till 1 månad
Varför –Det är lätt lägga undan och glömma bort – Styrelse får bättre tid till årsavslut.
Beslut två årsmöten!
Förslaget antogs, nästa beslut tas på årsmöte 2006, därefter kan stadgar ändras.

12. Fastställa årsavgift 2006
Styrelsens förslag OFÖRÄNDRAT – 200 kr per medlem och år.
Faktura skickas ut, betalas till PlusGiro/bankgiro senast 28 februari 2006.
Årsavgiften fastställdes oförändrad.

13. Verksamhetsplan och preliminär budget
Verksamhetsplan – Avstämning mot förslag från ”Första mötet”
Detta är kvar och nytt nar tillkommit.
Geografiska nätverk – Idag bor 75% av medlemmarna i sydvästra Skåne –aktuellt för
framtiden.
NYA medlemmar – Nya AAT-pat från registret – Barn 72 - 74 uppföljning –
Sjukhus/vårdcentraler ”affisch och folder” – Reportage i olika tidningar – Deltaga i
temadagar – OBS! Alla kan bli medlemmar –
Medlemsbladblad och informationsbroschyrer – Samarbete med BayerHealthCare.
www.Hemsida – Sponsor, Razzmatazz Marketing AB
Samarbete Astma Allergiföreningen, Lorensborgs torg, Malmö, Vi får använda deras
lokal utan att betala hyra.
Förslag på olika medlemsaktiviteter, några exempel presenterades.
Yvonne Lager
- Allsångskväll i Höör.
Eva Pettersson Kärne
- Friskvårdsdag, föredrag och ”prova på”.
Margareta Stjernkvist
- Söndagsutflykt med bil, samåkning.
- Nätverksidéer natur, kultur och matupplevelser.
- Kvällsmöte, info och diskussion.
Första kvällsmötet den 14 april – Nyheter om sjukersättning, Leif Alm FK Malmö
Enkät bordsvis under lunchen – Redovisning bifogas.

Budget – Eva Pettersson-Kärne presenterar förslaget som måste anpassas till årets
verklighet (bifogas).
Intäkter – Sponsorer och bidrag, vi ska ansöka - Gåvor mottages med stor tacksamhet
Kostnader – Verksamhet kostar på många sätt.
Beräknat resultat – målsättning att få lite pengar över.
Synpunkter – Portokostnader för låga. Beslut att i stor utsträckning skicka e-post.

Verksamhetsplan och preliminär budget godkändes

14. Val av
Lars Lager företräder valberedning

a. föreningens ordförande - ett år
Inger Ahlbin

b. fyra ledamöter i styrelsen - två på två år och två på ett år
c.

Två år – Eva Pettersson Kärne och Yvonne Lager
Ett år – Gunilla Ljungquist och Annette Wallbäck
två suppleanter - ett år
Marie Appelros och Roland Andersson

d. valberedning, tre personer varav en sammankallande
Lars Lager, sammankallande, Kjell Pettersson och Sixten Stjernkvist

e. två revisorer och en ersättare
Inger Hammar, Karin Evby och Ingalill Ekstedt

f.

adjungerade
Lars Ahlbin, Zenita Brandin, Margareta Stjernkvist och Eeva Piitulainen

16. Övriga frågor
Många får andningsproblem av dofter, ex parfym och rakvatten, blommor –
Visa hänsyn på alla föreningens sammankomster – Respekteras!
16. Mötet avslutas
Ordförandeklubban lämnas över till nyvald ordförande Inger Ahlbin, som på styrelsens
vägnar tackar för förtroendet att leda föreningens verksamhet under det kommande
året.
Mötet avslutas.

Margareta Stjernkvist, sekreterare
Protokollet justerat

Sixten Stjernkvist

Lars Lager

Föreningen bjuder på påsksupé

Försäljning av lotter – 5 kronor styck - Vinster skänkta av Bilia Lund, Ica Malmborgs Caroli ,
Ingers Dukeri och föreningsmedlemmar.

Gästföreläsare
* Kan AAT-brist behandlas? Docent Eeva Piitulainen, UMAS
* Bostadsbidrag och handikappersättning Aina Ljungquist, Försäkringskassan Mö
* Uppföljning av enkät verksamhetsplan

