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Alfa-1 Sverige Riksförening alfa-1 antitrypsin (brist)
Föreningen, som grundades den 13 november 2004 är en rikstäckande, ideell handikapporganisation.
Den är öppen för alla, personer med alfa-1 antitrypsinbrist, anhöriga och övriga, som vill stödja
föreningens verksamhet.
Vi har satt Alfa-1 Sverige på kartan. Nästa steg är en utveckling där verksamhet och aktiviteter kommer
närmare medlemmarna. Att samla och sprida kunskap om alfa-1 antitrypsinets betydelse för hälsa
kommer att vara viktigast även i framtiden.
Den enkät, som som GfK Health Care genomförde på uppdrag av föreningen, visar betydelsen av
föreningens verksamhet med Alfa Bladet, hemsidan och de välbesökta och mycket uppskattade
InfoDagarna. Vi ger kunskap, råd, stöd och gemenskap till våra medlemmar.
Flera gånger under året har vi blivit påminda om hur besparingar inom vården har påverkat i vardagen.
Föreningen har agerat mot förändring av syrgasbehandling från flytande till koncentrator. Däremot lyckades vi
inte förhindra beslutet att substitutionsbehandling skulle upphöra på grund av den höga kostnaden.
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Arbetet har under året skett med decimerad styrka, vår tid och kraft räcker inte till. Vi saknar ett kansli för allt
praktiskt arbete och en redaktör till Alfa Bladet.
Förutom utåtriktad kunskapsspridning och synliggörande har mycket tid ägnats åt förberedelser och
genomförande av Tema Alfa-1 med Nordiskt regionmöte, Medlemsträff och Infodagen i Hässleholm.
Vi har haft många personliga kontakter med patienter och anhöriga och kunnat ge svar på oroliga frågor och
även lotsat rätt inom vården.

Medlemsutveckling
Vi måste tyvärr konstatera att Alfa-1 föreningen blir mindre för varje år, vilket är mycket bekymmersamt.
Föreningen hade vid årets slut 213 medlemmar varav flera familjer och 15 barn. Det innebär att
medlemsantalet minskat med 21 trots att vi fått 44 nya medlemmar.
Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev, foldern Andfådd, broschyrer och Alfa Blad.

Alfa-dagen med årsmöte
Riksföreningens årsmöte ägde rum den 9 april i Malmö. Det beslutades att göra en stor satsning på Infodag
med medlemsträff i Hässleholm. Inger Ahlbin omvaldes enhälligt till ordförande på ett år.

Regionverksamhet
Region Västra Götaland – två medlemsmöten i Göteborg och Tidaholm.
Region Stockholm –Årsmöte och två medlemsmöten. Tema har varit – Diagnos och behandling med Eeva
Piitulainen och Slottsvandring i Filadelfiakyrkan.

Alfa-1 föreningens webbplats
Webbplatsens adress är www.alfa-1.se och är ett viktigt informationsverktyg om alfa-1 och föreningen, liksom
en av föreningens baser för att rekrytera medlemmar. Nyheter om föreningens verksamhet presenteras.

Alfa Bladet
Under året gavs tre nummer ut.

Samarbete med andra organisationer
Riksföreningen är medlem i HSO Skåne och Riksförbundet Sällsynta diagnoser och deltar i deras verksamhet.

Internationellt samarbete
Alfa Europé - Europeisk Alpha1 kongress och General Meeting hölls i Amsterdam. Delegater från Sverige var
Inger Ahlbin och Anette Björklund, ersättare Annette Wallbäck.

Ekonomisk redogörelse
Förenings ekonomiska ställning är bättre än budgeterat, mycket tack vare sponsring från Grifols (fd. Talecris)
och Pulmonx, samt ökade annonsintäkter.
Se redovisning av intäkter, kostnader. Resultatet blev + 45 570 kr (budgeterat till -35 000 kr)
Tillgångar är 559 959 kr varav balanserat kapital 334 078 kr.
Verksamhet KOSTNADER 2011
Kostnader för InfoDagen i Hässleholm 100 678 kronor

Verksamhet INTÄKTER 2011
Balans Sp 185 000 kronor
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Slutord
Att innerligt och varmt tack till alla medlemmar och regionfunktionärer för värdefullt ideellt arbete under året.
Det är med mycket stor glädje och ödmjukhet Alfa-1 föreningens styrelse kan lägga år 2011 till handlingarna
och blicka framåt mot ett spännande 2012.

