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Verksamhetsberättelse 2014
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.
2014 var jubileumsåret – 10 år sedan föreningen bildades. Det uppmärksammades med en mycket
uppskattad jubileumskonferens i Stockholm.
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Sex styrelsemöten har genomförts över Skype (internet) Ett möte genomfördes i Göteborg. I september hade
vi ett gemensamt möte med styrelsen i Region Stockholm

Medlemsutveckling
Föreningen hade vid årets slut 202 medlemmar varav flera familjer och 16 barn. Det innebär att
medlemsantalet minskat trots att vi fått 20 nya medlemmar.

Föreningens Årsmöte
Årsmötet genomfördes lördagen den 31 maj i Malmö med !4 medlemmar. Mötet leddes av Peter Porsgaard
med Catrine Inga-Maj Johansson som sekreterare. Den ekonomiska redovisningen godkändes och även årets
budget. Till styrelse valdes Inger Ahlbin som ordförande och tre övriga ledamöter.
Årsmötet beslutade föreningens långsiktiga verksamhetsinriktning, sprida kunskap om alfa-1 antitrypsinbrist
främst genom
- Att AAT-brist blir godkänd som sällsynt diagnos i Sverige.
- Satsa på lokala intressegrupper för kunskap och gemenskap
- Medlemsmodellen för att aktivera
- Intressegrupp för familjer med alfa-barn, vilande.
- Jubileumskonferens i november 2014

Riksföreningens 10-års jubileum
På Radisson Hotell Frösundavik, Stockholm den 8 – 9 november, med 60 deltagande medlemmar.
Sponsor var CSL Behring.
Kunskap är vår medicin. För hela människan hela livet var mottot för de mycket uppskattade föreläsningar av
sju specialister och representant från Alpha-1 Global.
Föreningens historia och framtid – med ny kraft och energi blev en aktiverande diskussion.

Regionverksamhet
Region Stockholm – Styrelsemöten, årsmöte och medlemsmöten.

Alfa-1 föreningens webbplats
Webbplatsens adress är www.alfa-1.se och är en viktig informationsspridare om alfa-1 och bas för att
rekrytera medlemmar. Nyheter om föreningens verksamhet och samarbete presenteras.

Alfa Bladet
Under året har två nummer getts ut. Det sista med inbjudan till 10-års jubileum.

Samarbete med andra organisationer
Riksföreningen är medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, Vi deltar aktivt i deras verksamhet med
strategi för CSD, center vid universitetssjukhusen. Från SD får 6000 kronor i bidrag till vår verksamhet.
Under året har vi haft fortlöpande kontakter med Riksförbundet Hjärt Lung för ett eventuellt samarbete.

Internationellt samarbete
Alfa Europé kommer att avvecklas under 2015. Alpha-1 Global är en ny organisation. www.alpha-1global.org
Där finns även broschyrer översatta till svenska.

Ekonomisk redogörelse
Förenings ekonomiska ställning följer budget, tack vare sponsring från och CSL Behring.och Grifols. Till
konferensen använde vi balanserat kapital
Se redovisning av intäkter och kostnader. Resultatet blev -5 398 kr (budgeterat till -40 000 kr)
Tillgångar är 509 342 kr varav balanserat kapital 253 090 kr.
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Revisorernas berättelse (bilaga)
Slutord
Att innerligt och varmt tack till alla medlemmar och regionfunktionärer för värdefullt ideellt arbete under året.
Det är med mycket stor glädje, stolthet och ödmjukhet Alfa-1 föreningens styrelse kan lägga år 2014 till
handlingarna
Malmö den 17 januari 2015
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