Årsmöte 28 april 2019 – Protokoll
Plats: Panorama hotell Göteborg
1.

Årsmötet öppnas
Annette Wallbäck öppnar mötet, tänder ett ljus och håller en tyst minut för de
medlemmar som inte finns med oss längre

2.

Val av ordförande för mötet
Peter Porsgaard valdes till mötes ordförande

3.

Val av sekreterare för mötet
Annika Warm valdes till mötets sekreterare

4.

Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Kim Hovmann & Joanna Nilsson valdes till protokolljusterare och tillika
rösträknare

5.

Dagordningen fastställs/godkänns
Godkännes

6.

Röstlängd fastställs
Närvarande medlemmar är mötets röstlängd

7.

Godkänna kallelse – enligt stadgarna utskickad fyra veckor före årsmöte
Kallelsen var utskickad via brev, mail, ut lyst i Alfabladet och även på
Facebook 23/1 och anses där med at varit utlyst i tid enligt stadgar.

8.

Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport
Annette läser upp verksamhetsberättelsen och berättar bl.a. om.
• att vi vid årsskiftet var 251 medlemmar,
• Nordiskt möte planeras i Köpenhamn för styrelsemedlemmar i alla de
nordiska föreningarna, för att främja samarbete.

9.

Revisionsberättelse
• Johan Ohlsson Läser upp och visar den ekonomiska redogörelsen
• Annette berättar även om hur våra pengar får användas och att vissa
av våra pengar är öronmärkta och detta är något som vi behöver se
över och kanske även redovisa för att underlätta vid framtida skiften i
styrelsen.
• Sven-Ingemar Nilsson läser upp revisionsberättelsen

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen ges ansvarsfrihet för 2018
11. Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa
Inga motioner har inkommit

12. Rapport från regionerna
Annette läser upp Region Stockholms verksamhetsberättelse
13. Beslutsförslag.
Fastställa medlemsavgift 2019
Styrelsens förslag.
200kr /vuxen & 100kr / barn enligt Hjärt Lungs taxa.
Årsmötet godkänner styrelsens förslag
14. Verksamhetsinriktning/Verksamhetsplan och Budget
Annette läser upp vår plan för året 2019 där vi planer att inrikta oss på:
• Fler nätverks träffar
• Föräldrar och barn träff i Stockholm vecka 44
• Nordiskt samarbete mellan Norge Danmark & Sverige fortsätter.
• Verka för bildande av Alfa-1 centrar,
• Motion är skriven och skickad till HjärtLung förbundskongress 2019.
• Vi ska vid 2019 års slut vara 275 medlemmar. (cirka 2 nya
medlemmar per månad).
• Vi ska jobba vidare med att få substitutionsbehandling. Väntar med
stor spänning på vad danska medicinrådet kommer att besluta sig för
utifrån Torgny Wilkes MTV rapport.
• Årsmötet 2020 ska vara i samband med en helgträff med föreläsare i
Stockholm, Deltagare betalar en egenavgift på 40 % av den faktiska
kostnaden.
15. Val av ledamöter till styrelsen
Bengt Nilsson läser upp valberedningens förslag
Ordförande i styrelsen – två år
Annette Wallbäck
Tre ledamöter i styrelsen – två år
Annika Warm
Pernilla Lindvall
Kim Hovmann
Två ledamöter i styrelsen - ett år
Birger Höök
Carin Nykvist
En/två suppleanter i styrelsen – ett – två år
Joanna Nilsson – två år
Sara Bothen – ett år
Valberedning • två/tre personer varav en sammankallande
Eva Widmark, Stockholm
Två revisorer
Sven-Ingemar Nilsson, Ystad
Inga-Maj Johansson, Gislaved

Valberedningens förslag godkändes i sin helhet.

16. Övriga frågor
• Annette W. tillkänna ger att Birger Höök tilldelas stipendiet & ringer
upp honom och berättar över telefon att han fått stipendiet.
• Avtackning för förgående år görs med en liten present av
Ordförande, IT ansvarig, Kassör & även mötesordföranden.
Vi tackar för allt jobb som ni gjort under året så att vår förening fungerar.

17.

Mötet avslutas
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