Protokoll från årsmötet 11 febr 2006
§1

Mötet öppnas
Ordf Inger Ahlbin öppnade årsmötet med lite tillbakablickar från verksamhetsåret 2005.

§2

Val av ordförande för mötet
Lars Ahlbin valdes att leda dagens årsmöte.

§3

Val av sekreterare för mötet
Karin Evby valdes som sekr.

§4

Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Lars Lager och Kjell Pettersson valdes att justera årsmötesprotokollet,
samt att vara rösträknare.

§5

Dagordningen fastställs
Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen.

§6

Röstlängd fastställes.
Beslöts att använda deltagarförteckningen som röstlängd.

§7

Godkännande av inbjudan
Den utskickade inbjudan beslöts vara godkänd.

§8

Styrelsens Verksamhetsberättelse samt resultat och balansrapport.
Inger A föredrog verksamhetsberättelsen för 2005, och denna godkändes.
Resultat och balansrapporten genomgicks och dessa godkändes.

§9

Revisionsberättelse
Inger Hammar läste upp revisorernas berättelse.

§10

Ansvarfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja ansvarfrihet för styrelsen för tiden 1 febr 2005 - 31 dec 2005.

§11a

Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa
Inga inkomna motioner förelåg.

§11b

Styrelsens övriga förslag
Beslöts att göra stadgeändring enligt styrelsens förslag, att kallelse till årsmötet ska
skickas till medlemmarna 1 månad innan årsmötet.

§12

Förslag till Verksamhetsplan och Budget
Inger A redogjorde för verksamheten för 2006.
Visionen är att ”Alla med AAT-brist ska få rätt och tidig diagnos kunna prioritera det friska och skapa goda vanor Genom forskning finna relevant behandling och som mål kunna bota AAT-brist.”
Denna vision ska uppnås genom att:
1 Bygga nätverk i Sydvästra, Mellersta, Nordvästra, Nordöstra och Sydöstra Skåne.
2 Skicka ut AAT-foldern till alla i AAT-registret. Utskicket sker enl sekretesslagen.
3 Ordna årsmöte och höstmöte, samt informationsmöte.
4 Ta kontakt med press, TV (Fråga doktorn), sjukhus, VC för information om AAT
5 Deltaga i AlfaEuropes årsmöte i Berlin
6 Införskaffa pins
7 Information om stavgång, samt motionsgrupp för både ”anhöriga och sjuka.”
Sjukgymnast Anna Hardenstedt-Ståhl kan hjälpa till med information.
Mötet beslöt att uppdraga åt styrelsen att arbeta med ovanstående.
Budgetförslaget för år 2006 föredrogs av Inger A.. Mötet beslöt godkänna detta.

§13

Fastställa årsavgift för 2006.
Mötet beslöt att årsavgiften för 2006 ska vara oförändrad, dvs 200 kr / medlem
och 500 kr / familj med samma adress.

§14

Val
a föreningens ordförande – 1 år
Omval av Inger Ahlbin .
b två ledamöter – 2 år
Omval av Annette Wahlbäck, och nyval på Gabriella Wahlbäck.
c två suppleanter – 1 år
Nyval av Charlotta Svensson och Timme Larsson.
d valberedning tre personer varav en sammankallande
Nyval av Lars Ahlbin (sammankallande), Roland Andersson, Ulrika Ludvigsson.
e två revisorer och en ersättare
Omval av Inger Hammar och Karin Evby. Ersättare: Ingalill Ekstedt.

§15

Övriga frågor
Mötet beslöt att styrelsen får i uppdrag att utreda och fatta beslut om samarbete med
Hjärt- Lungsjukas Förbund, HSO HandikappOrganisationernas Samarbetsorgan,
Studieförbundet Vuxenskolan.
Inger A avtackade de avgående ledamöterna för deras arbete i styrelse och valberedning, och
överräckte en ask geléhjärtan.

§16

Mötet avslutas
Ordf Inger A tackade Lars A för fin ledning av årsmötet, och förklarade därmed årsmötet
avslutat.

Vid protokollet:

……………………………………
Karin Evby

Justeras:

……………………………………..
Kjell Pettersson

…………………………………….
Lars Lager

