Protokoll från årsmötet 14 febr 2009

§1

Mötet öppnas
Ordf Inger Ahlbin öppnade årsmötet, och tände ett ljus samt höll en tyst minut
för de medlemmar som hade avlidit under 2008.

§2

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

§3

Val av sekreterare för mötet
Karin Evby valdes som sekreterare.

§4

Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Anette Björklund och Inger Hammar 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 2008, 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 2008.

§11

Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa
Inga motioner hade inkommit.

§12

Stadgeändring – Styrelsens övriga förslag
Förslaget från årsmötet 2008 ang växelvis val av ordf och kassör är
ej aktuellt, pga att den person som har lagt förslaget, har tagit tillbaka
förslaget.

§13

Fastställa årsavgift 2009
Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2009 ska vara oförändrad,
dvs 200 kr för vuxen medlem, och 500 kr för familj.
Barn, under 26 år, ska erbjudas medlemskap utan avgift.
Dessa barnmedlemmar får ej räknas som medlemmar vid ansökan om bidrag hos
Malmö Fritid.
Medlemmar ska uppmanas att betala medlemsavgiften senast 31/3.

§14

Verksamhetsinriktning och budget.
Inger A gick igenom verksamhetsförslaget för 2009, som innehåller följande:
• 13-14/3 Utbildning av intresserade informatörer och lokalombud
• 4-5/9 Temamöte i Stockholm
• Råd och stöd till patienter och anhöriga
• Ge ut Alfa Bladet till medlemmarna och även sprida detta till
vårdcentraler, sjukhus od
• Information via hemsidan
• Samarbete nationellt och internationellt med läkare och forskare,
patientorganisationer, läkemedelsföretag
• Arbeta för att Sverige ska ha samma regler som EU, när det gäller att bli
medlem i föreningen Sällsynta diagnoser
• Arbeta för att alla som får diagnosen KOL, ska testas för AAT-brist
• Att alla som behöver ha substitutionsbehandling med AAT ska få detta
Budget för 2009 godkändes.
Mötet beslöt att resekostnad/bilersättning ska vara 18:50 kr / mil.
Mötet beslöt att ersätta ordf med 2400 kr för telefon och IT-tjänster.

§15

Val
a föreningens ordförande - 1 år
Omval av Inger Ahlbin .
b två ledamöter i styrelsen – 2 år
Omval av Inga-Maj Johansson samt nyval av Anette Björklund
c två suppleanter – 1 år
Omval av Håkan Nilsson, en plats är vakant.
d valberedning tre personer varav en sammankallande
Lars Ahlbin (sammankallande), Roland Andersson, Bodil Porsgaard
utsågs till valberedning.

e två revisorer och en ersättare
Omval av Inger Hammar och Karin Evby. Ersättare: Ingalill Ekstedt.
§16

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

§17

Mötet avslutas
Ordf Inger A tackade Lars A för fin ledning av årsmötet, samt överräckte en ask
geléhjärtan, till Lars A och mötessekreterare Karin E.
Därmed förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet:

……………………………………
Karin Evby

Justeras:

……………………………………..
Anette Björklund

…………………………………….
Inger Hammar

