Årsmöte 2020, Alfa-1 Sverige
Plats: Skype
Tid: 2020-05-23

1. Årsmötet öppnas
Annette Hovmann öppnade årsmötet. 13 1) medlemmar var närvarande. Annette Hovmann
höll parentation över under året avlidna medlemmar med en tyst minut.

2. Val av ordförande för årsmötet
Bengt Tilly valdes till ordförande för årsmötet.

3. Val av sekreterare för årsmötet
Birger Höök valdes till sekreterare för årsmötet.

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
Kim Hovmann samt Annika Warm valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

5. Dagordningen fastställs/godkänns
Utskickad dagordning fastställdes.

6. Röstlängd fastställs
Röstlängden fastställdes. Claus Astradsson deltar som observatör.

7. Godkänna kallelse – enligt stadgarna utskickad fyra veckor före årsmöte
Kallelsen till det ursprungligen planerade årsmötet i Stockholm den 25-26 april 2020 har
skickats med e-post till betalande medlemmar den 8 februari 2020 samt i några fall med brev.
Har även lagts ut på föreningens hemsida och på Facebook.
Med anledning av Corona epidemin ställdes årsmötet i Stockholm in och ersattes med ett
digitalt möte via Skype. Slutlig kallelse till den nya mötestidpunkten skickades ut den 14 maj
2020. Kallelsen till årsmötet godkändes.

8. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport
Annette Hovmann föredrog verksamhetsberättelsen. Kim Hovmann redovisade resultat- och
balansrapporterna. Årets resultat – 24 347 kr – förs över till det egna kapitalet. Årsmötet
godkände verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansrapporterna

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Inga-Maj Johansson som föreslog att styrelsen
skulle beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

11. Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa
Inga motioner har kommit in.

12. Rapport från regionerna
Verksamheten i region Stockholm fungerar väl och information läggs fortlöpande ut på
föreningens Facebook sidor.

13. Fastställa medlemsavgift 2020
Annette Hovmann redovisade styrelsens förslag innebärande oförändrad medlemsavgift på
200 kr för vuxen medlem (över 18 år) och höjd medlemsavgift till 100 kr för barn upp till 18 år.
Årsmötet beslutade fastställa medlemsavgifterna för år 2020 enligt styrelsens förslag.

14. Verksamhetsinriktning/Verksamhetsplan och Budget
Annette Hovmann redogjorde för planerad verksamhet och budget för år 2020 2).
Verksamhetens omfattning och inriktning kommer att anpassas till de möjligheter som
kommer att finnas med anledning av Corona epidemin, därav ett överskott under år 2020.
Årsmötet beslutade att godkänna föreslagen verksamhetsinriktning/verksamhetsplan samt
budget för år 2020.

15. Val av ledamöter mm
Årsmötet beslutade välja följande.
Ledamöter till styrelsen
– Birger Höök, Västerås
– Robert Andersson, Herrljunga
Suppleanter till styrelsen
– Sara Bothen, Stockholm Farsta
– Angela de Jounge, Kungsbacka

Webbredaktör
–´Kim Hovmann
Valberedning
– Annette Hovmann
Revisorer
– Sven-Ingemar Nilsson, Hammenhög
– Inga-Maj Johansson, Gislaved

16. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.

17. Mötet avslutas
Annette Hovmann tackade årsmötets ordförande. Ordförandeklubban lämnades över till
Annette Hovmann och den nyvalda styrelsen.

Birger Höök
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1) Deltagare

i årsmötet

Angela de Jounge
Annette Hovmann
Annika Warm
Bengt Tilly
Birger Höök
Catrine Reuterborg
Inga-Maj Johansson
Joanna Tilly

2)

Kim Hovmann
Maritha Sedvallson
Pernilla Lindvall
Pia Lyngholm Lund
Robert Andersson (from pkt 15)
Sven-Ingemar Nilsson
Claus Astradsson, Formand Alfa-1 Danmark

Verksamhetsinriktning/verksamhetsplan och budget 2020
-

Arbetet som vi har påbörjat med nätverksträffar kommer att fortsätta under 2021 i Skåne,
Västra Götaland, Gotland, Östersund är redan på gång men vi saknar några fler
nätverksträffar, hör gärna av er om ni behöver hjälp med att komma igång med dessa.

-

Intressegrupper föräldrar och barn, 2021 kommer träff att ske i Stockholm. Detta blir fjärde
gången som föreningen kan genomföra dessa tack vare medel ur Viola Nybergs fond (treårigt beslut).

-

Vi har sökt pengar från läkemedelsföretag för att kunna hålla i fler träffar för föräldrarbarn. Vi har fått både från CSL Behring och Grifols.

-

Nordiskt samarbete mellan Norge-Danmark-Sverige. Vi fortsätter arbetet med att
gemensamt påverka politiker m.m. i de nordiska länderna om hur viktigt det är med Alfa-1
centrar och hur vi ska få tillgång till behandling.

-

Verka för bildande av Alfa-1 centrar och förbättrad behandling av patienter med AAT-brist.

-

Vi ska vid 2020 års slut vara 300 medlemmar. (cirka 2 nya medlemmar per månad).

-

Vi ska jobba vidare med att få substitutionsbehandling.

-

Årsmötet 2021 ska vara i samband med en helgträff med föreläsare i Stockholm,
Deltagare betalar en egenavgift på 40 % av den faktiska kostnaden.

-

Budget 2020
Intäkter
Medlemsavgifter
Sponsorintäkter
Deltagaravgifter
Bidrag EU grant
Övrig
Summa

45 000
100 000
0
50 000
?
195 000

Kostnader
Årsmöte
Resekostnader
Regionbidrag, Stockholm
Sammanträdeskostnader
Avskrivning
Övriga externa kostnader
Övrigt
Summa

0
7 000
28 000
0
6 000
25 000
0
66 000

