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Inledning
Stipendiefonden grundades efter beslut på extra årsmöte 2009 och ordinarie årsmöte 2010.
Stipendiet delas ut för betydande insatser för förverkligandet av Alfa-1 föreningens syfte.
Vartannat år ska stipendiet tillfalla någon inom föreningen och vartannat år utom föreningen. Med inom
föreningen menas en medlem, som fört Alfa-1 föreningen framåt eller utvecklat föreningen på ett utmärkande
sätt. Med utom föreningen menas en person som genom forskning ökat kunskapen om alfa-1 antitrypsin (brist)
och/eller förbättrat livssituationen för de som drabbats av alfa-1 antitrypsinbrist och dess följdsjukdomar.
Stipendiet är på 5 000 kronor och utdelas första gången år 2011 till en person inom föreningen och fortsätter
därefter enligt principen ojämna år inom föreningen och jämna år utom föreningen.

Styrelsen lämnar följande redogörelse för verksamhetsåret 2010
Under 2009 fick föreningen 20 000 kronor som gåva, det blev grundplåt i stipendiefonden. I samband med
dödsfall har vi erhållit minnesgåvor från två personer, sammanlagt 14 000 kronor.
En medlem har skänkt två akvarellmålningar, med önskemål att de ska vara vinster i ett konstlotteri. Det
presenterades i Alfa Bladet 2010:1. Tyvärr blev inte intresset så stort, men försäljning pågår fortfarande.

Ekonomisk redogörelse
Plus- och bankgirokonto för direktinsättning av gåvor är PG 47 79 90-6 eller BG 311-8783.
2011-12-31 är saldo på kontot 500 kronor
Ett räntefond, Sekura, har öppnats i Nordea. På kontot har satts in 34 000 kronor.

Slutord
Nominering, inför utdelning av första stipendiet, har kommit in från fem medlemmar. Alla har nominerat
samma person. Här är en av motiveringarna:
2011 års stipendium bör tillfalla Inger Ahlbin för hennes initiativrika och outtröttliga arbete
och strävan att, utifrån medlemmarnas behov och intressen, ha utvecklat föreningen till
dess idag landsomfattande verksamheter - Alfa-1 Riksförening och Alfa-1 Regioner.
Högtidlig tdelning kommer att ske i samband med föreningens InfoDag 2011.

Malmö den 9 april 2011

