KUNSKAP ÄR VÅR MEDICIN

Extra årsmöte 5 dec 2009 – Protokoll
1.

Mötet öppnas
Inger Ahlbin hälsade välkommen och gav en kort tillbakablick på föreningens första 5 år
och blickade framåt. Genom dagens beslut tar föreningen ett stort steg till en verksamhet
närmare medlemmarna.

2.

Val av ordförande för mötet
Lars Ahlbin

3.

Val av sekreterare för mötet
Anette Björklund

4.

Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Kim Hovmann och Timme Larsen

5.

Dagordningen fastställs
Dagordningen fastställdes

6.

Röstlängd fastställs
Röstlängden fastställdes

7.

Godkänna kallelsen
Utsänd 2 november 2009 som kort till alla medlemmar
Kallelsen godkändes

8.

Alfa-1 Regionföreningar
Inger Ahlbin gav bakgrundsinformationen och presenterade förslaget på 12 regioner.
Varje region består av ett eller flera län/regioner.
Antal regioner som ska bildas måste bli minst 10. med minst 10 medlemmar i varje region.
Målsättning att antalet medlemmar totalt ska öka till minst 500 personer inom 2 år.
Medlemsavgift betalas till Riksföreningen.
Bidrag från riksföreningen 75 kronor per medlem, max 3 000 kronor per region och kalenderår
Angående bidrag från riksföreningen till regionföreningarna tillades ett lägsta belopp på 1000:Årsmötet beslutade att godkänna förslaget och gav styrelsen i uppdrag att genomföra det.

9.

Revidering av Riksföreningens stadgar
Inger Ahlbin gick igenom de förändringar som var gjorda. Föreningen byter namn till
Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin
(observera att ordet brist tas bort)
Stadgarna godkändes. Det slutgiltiga godkännandet kan härmed tas på ordinarie årsmöte 2010.

10.

Stadgar för Regionförening
Dessa stadgar bygger på Riksföreningens och gäller för alla Regionföreningar.
Stadgarna godkändes

11.

Stadgar för stipendiefond
I samband med att föreningen under året har fått gåvor har framförts önskemål att de ska vara
grunden till en fond. En givare har även skänkt två konstverk. Föreningen kommer att anordna ett
lotteri med dessa som vinster.
Mötet beslutade att bilda stipendiefonden och efter en mindre ordvalsändring godkändes stadgarna.

12. Fastställa årsavgifter 2010
200 kronor för familjens huvudmedlem
100 kronor för varje övrig familjemedlem
Familjeavgift högst 500 kronor
Barn utan avgift t.o.m. kalenderåret man fyller 18 år
Medlemsavgift betald okt – dec gäller även för nästkommande år
Betalas senast 31 januari 2010 eller i samband med årsmötet
Huvudmedlem kan vara person med AAT-brist, anhörig och alla övriga, som vill stödja
föreningens verksamhet.
Årsavgift för 2010 beslutades enligt ovan.

13.

Mötet avslutas
Inger Ahlbin tackade sittande ordförande och sekreterare och önskade alla välkomna
till Alfadagen med årsmöte den 13 februari 2010, även detta på Postterminalen i Malmö.

