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Protokoll från Riksföreningens årsmötet 13 febr 2010

§1

Mötet öppnas
Ordf Inger Ahlbin öppnade årsmötet, och tände ett ljus samt höll en tyst minut
för de medlemmar som hade avlidit under 2009.

§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
Annette Wallbäck och Anette Björklund 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.
Verksamhetsberättelsen för 2009 föredrogs och godkändes.
Resultat och balansrapporten genomgicks och godkändes.
Inger A visade upp 2 skänkta tavlor. Dessa ska ingå i ett lotteri.

§9

Revisionsberättelse
Karin Evby läste upp revisorernas berättelse.

§10

Ansvarfrihet för styrelsen
Årsmötet beslöt att bevilja ansvarfrihet för styrelsen för 2009.

§11

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

§12

Stadgeändring – Styrelsens övriga förslag
Stadgeändringar för riksorganisationen som godkändes vid det extra årsmötet
091205, godkändes även idag. De nya stadgarna bifogas.
Mötet beslöt att bilda 10-12 regionföreningar. Styrelsen får ändra antalet
föreningar och regionindelning vid behov. Nya stadgar för Alfa-1 föreningens
regioner godkändes, enligt årsmötets beslut 091205. Bifogas.
Medlemsavgiften för regionföreningens medlemmar ska betalas till
riksföreningen. Regionföreningen erhåller bidrag från riksorganisationen.
Mötet beslöt att bild Alfa-1 Stipendiefond, enligt årsmötets beslut 091205.
Stadgarna för fonden godkändes. Bifogas.

§13

Fastställa årsavgift 2011
Mötet beslöt att medlemsavgiften för 2011 ska vara oförändrad,
dvs 200 kr för familjens huvudmedlem, vuxen eller barn, och 100 kr för övriga
familjemedlemmar.
Familjeavgift högst 500 kr.
Barn, under 18 år, ska erbjudas medlemskap utan avgift.
För de medlemmar som inbetalt avgiften under okt-dec, gäller avgiften
även för nästkommande år.
Medlemmar uppmanas att betala medlemsavgiften senast 31/3.

§14

Verksamhetsinriktning och budget.
Inger A gick igenom verksamhetsförslaget för 2010, som innehåller följande:
• Kunskaps- och temadagar
• Arrangera Nordisk infodag i Göteborg 11-12/6 2010
• Regionombudskonferens i Göteborg 13/6 2010
• Ge ut Alfa Bladet till medlemmarna med 2-3 nummer/år.
• Information via hemsidan
• Samarbete nationellt och internationellt med läkare och forskare,
patientorganisationer, läkemedelsföretag
• Arbeta för att Sverige ska ha samma regler som EU för 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 2010 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 Annette Wallbäck samt 1 plats vakant.
c två suppleanter – 1 år
Båda platserna är vakanta
d valberedning tre personer varav en sammankallande
Lars Ahlbin (sammankallande), Roland Andersson, Bodil Porsgaard
utsågs till valberedning.
e två revisorer och en ersättare
Sven-Ingmar Nilsson, Hammenhög och Per-Erik Palmlund, Kristianstad valdes
till revisorer. 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.
Karin Evby avtackades för sin tid som revisor. Inger Hammar kommer att
avtackas vid ett senare tillfälle
Därmed förklarades mötet avslutat.

Vid protokollet:

