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Alfa-1 dagen med årsmöte den 11 februari
- ett mycket uppskattat arrangemang Mingel till Musik – Föreläsning – Lunch – Årsmöte.
40 medlemmar hade hörsammat inbjudan och vår
förhoppning är att många flera kommer nästa år.
Alla föreningens aktiviteter har visionen som mål
Nya medlemmar – Lokala nätverksträffar – Höstmöte –
Anhörigträffar - Sprida kunskap om AAT-brist
Protokoll från årsmötet och verksamhetsberättelse för det
första året 2004-2005 bifogas.

Ny suppleant Timme Larsen, v ordf Annette
Wallbäck och ny sekr Gabriella Golott
Wallbäck

Ordförande Inger Ahlbin har ordet

Positiv syn och nya idéer behövs
Att se framåt och våga pröva nya idéer och lösningar gör att vår
förening kan utvecklas och växa. Att vi alltid ser möjligheter och inte
fokuserar på eventuella hinder.
Om resultatet ibland skulle bli mindre lyckat – Att inte då mötas av
”Vad var det vi sa” utan i stället kunna säga ”Nu har vi fått en
erfarenhet att gå vidare med”. Det är så dumt att slösa bort energi på
att ifrågasätta eller fördöma initiativ från människor i vår omgivning.

Uppskattad musikunderhållning av
nya medlemmen Niklas Ahlbin

Höstmöte i september – Att på olika sätt kunna nå ut till och samla
medlemmar – Där vi tillsammans har skapat ett program som
tillfredställer många.
α Från lördag till söndag – eller några timmar?
α Föreläsning och må bra?
α Ha tid att umgås och trivas?
α Bjuda in gäster från de Nordiska länderna?
α Betala en del själva?
Har du några mer eller mindre vilda idéer? – Hör av dig med det du
tycker skulle vara intressant – Ju fortare dess bättre!
Min förhoppning är att Alfa-1 föreningen ska framstå
som en öppen och tolerant organisation,
där nya idéer är välkomna. Låt oss
se möjligheter och det
positiva i tillvaron.

INFO dag och möte i Berlin 13 – 14 maj 2006
Läs mera www.alpha1-deutschland.de

VISION
Alla med AAT-brist ska få rätt och tidig diagnos
- kunna prioritera det friska och skapa goda vanor Genom forskning finna relevant behandling
och som mål kunna bota AAT-brist
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Opinionsbildning

α

Livsstilsförändring

α

Vi blir starkare med medlemmar över
hela Sverige.

Vi kommer närmare varandra med
lokala nätverk i Skåne

Trygghet – stöd – gemenskap

Ändrade stadgar
§ 5 Kallelse till årsmöte ändras till 1 månad i förväg. Beslut på årsmöte 2005 och 2006.

Samarbete med Hjärt- och Lungsjukas riksförbund
Årsmötet gav styrelsen mandat att utreda och fatta beslut om att ingå i Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund
med Alfa-1 föreningen som en fristående organisation. Som ett första steg kommer vår ordf Inger Ahlbin
att träffa HLR i Stockholm den 7 mars för att diskutera inom vilka områden samarbete kan ske, även på
region- och lokalplan.

Medlemsavgift 2006

Fortsatt medlemskap

Årsmötet beslutade enhälligt att medlemsavgiften
ska fastställas för innevarande år efter beslut om
verksamhetsplan och budget. Årsavgiften för 2006
är oförändrad 200 kronor per medlem max 500
kronor för familj med samma adress. Den kan
betalas på plusgiro 146 18 11-0 eller bankgiro
5257-1163.

Nytt datum - Vi bifogar ett inbetalningskort till de
vars inbetalning inte var bokförd den 20 februari
2006
OBS! För fortsatt medlemskap ska avgiften
vara betald senast den 31 mars 2006

Medlemskap - Om du inte längre vill vara
medlem i föreningen är vi tacksamma om du
meddelar detta och även av vilken orsak.
(brev, telefon eller @-post)
α
α
α

Har inte föreningens verksamhet motsvarat
dina förväntningar under första året? Vad har
brustit?
Övrigt – Intresse, avstånd, sjukdom mm?
Vad vill du att föreningen ska erbjuda och
arbeta med i framtiden?

Kontakt med föreningen
Kom ihåg! Lämna alltid ändrade namn och adressuppgifter, även telefon och internet.
Kontakt - får du med brev, telefon eller e-post. Successivt kommer aktuell information och
kontaktvägar att finnas på vår hemsida www.alfa-1.se

