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Protokoll från årsmötet 9 febr 2008

§1

Mötet öppnas
Ordf Inger Ahlbin öppnade årsmötet och tände ett ljus samt höll en tyst minut för de
medlemmar, som hade avlidit under 2007.

§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
Håkan Nilsson och Anette Wallbäck valdes att justera årsmötesprotokollet,
samt att vara rösträknare.

§5

Dagordningen fastställs
Beslöts att fastsälla 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.
Lars A föredrog verksamhetsberättelsen för 2007, och denna godkändes.
Den ekonomiska rapporten genomgicks och denna godkändes.

§9

Revisionsberättelse
Inger Hammar läste upp revisorernas berättelse.

§10

Ansvarfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja ansvarfrihet för styrelsen för år 2007.

§11a

Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa
Inkommen motion - att val av ordförande och kassör ska ske växelvis. Mandatperiod för dessa
ska vara två år. Styrelsen tillstyrker motionen.
För att ta beslut i detta förslag behövs en stadgeändring. Mötet beslöt att
styrelsen får formulera om stadgarna, och föreslå stadgeändring på årsmötet 2009.

§12

Stadgeändring - Styrelsens övriga förslag
Beslöts att tillägga till paragraf 5 i stadgarna följande lydelse:
Regionala representanter erbjuds adjungerat medlemskap i Riksföreningens styrelse.
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§13

Verksamhetsinriktning och budget
1 Arbeta för att ge råd och stöd till personer med alfa-1 brist.
2 Stimulera lokala informatörer, och satsa på utbildning för dessa.
3 Försöka nå ut till barn med alfa-1 brist.
4 Ökad samarbete med Alfa Europe och Alfa-Norden, samt att deltaga i
konferenser och kongresser.
5 Samarbeta med Hjärt-Lungsjukas föreningar.
6 Deltaga i KOL-dagar.
7 Fortsatt kontakt med SBL, distributör av prolastina.
8 Utveckla kontakt med Astra-Zeneca och GlaxoSmithCline.
Mötet beslöt att uppdraga åt styrelsen att arbeta med ovanstående.
Inger Albin föredrog budgetförslag för 2008. Mötet beslöt godkänna detta.
Beslöts att utbetala resekostnad i samband med föreningsuppdrag. Kostnad: 18.50 kr/mil.
Mötet beslöt att utbetala telefonarvode på 600 kr och datakommunikationsarvode på 1200 kr till
ordf.

§14

Fastställa årsavgift för 2008
Mötet beslöt att årsavgiften för 2008 ska vara oförändrad, dvs 200 kr / medlem
och 500 kr / familj med samma adress. Nya medlemmar som betalar efter 1/10, blir
automatiskt medlemmar även nästföljande år.
Barn medlemsavgift diskuterades. Mötet beslöt att styrelsen utreder detta, och inkommer
med ett förslag nästa årsmöte.

§15

Val
a föreningens ordförande – 1 år
Omval av Inger Ahlbin .
b två ledamöter – 2 år
Omval av Annette Wahlbäck och Anna Hardenstedt-Ståhl.
Fyllnadsval på 1 år av Monica Malmberg.
c två suppleanter – 1 år
Nyval av Håkan Nilsson och Marie Berg.
Som styrelseelev valdes Anette Björklund.
d valberedning tre personer varav en sammankallande
Omval av Lars Ahlbin (sammankallande) och Roland Andersson.
Nyval av Bodil Porsgaard.
e två revisorer och en ersättare
Omval av Inger Hammar och Karin Evby. Ersättare Ingalill Ekstedt.

§16

Övriga frågor
Anette Wallbäck avtackade de avgående ledamöterna för deras arbete i styrelsen
och valberedning, och överräckte en ask geléhjärtan.
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§17

Mötet avslutas
Ordförande Inger A tackade Lars A för fin ledning av årsmötet.
Inger uttryckte sin förhoppning att alla hjälps åt att sprida kunskap om
alfa-1 brist, och uppmana medlemmarna att ta informationsbroschyrer att
dela ut till vårdcentraler od.
Därmed förklarade ordförande årsmötet avslutat.

Vid protokollet:

……………………………………
Karin Evby

Justeras:

……………………………………..
Håkan Nilsson

…………………………………….
Anette Wallbäck

