Alfa-1 Riksförening kallar till föreläsningshelg med årsmöte
helgen 25 - 26 april 2020.
Park Inn by Radison Solna
Hotellgatan 11
171 45 SOLNA
08-470 91 00
https://tinyurl.com/ukw2gjn
För er som åker bil och ska parkera
Centralvägen 16
171 25 Solna
OBS: Ni betalar själv för parkering

Programmet är helt klart. Anmäla dig nu, och absolut sista frist för anmälning är den 23
mars. Hemsidan och Facebook är nu uppdaterade.
Lördag 25 april
Kl. 09:30 – 10:15 Registrering med förmiddagsfika och lite mingel
Kl. 10:15 – 10:30 Invigning av helgen
Kl. 10:30 – 11:30 Johan Waern Hepatolog och Gastroenterolog föreläser om en
registerstudie där vi undersöker leverengagemang hos Alfa-1 patienter
Kl. 11:30 – 12:00 Allmän fråge-/pratstund
Kl. 12:00 – 12:55 Lunch
Kl. 13:00 – 14:00 Sabin Janciauskiene föreläser om forskningsutvecklingen
Kl. 14:00 – 14:30 Bensträckare, fika och mingel
Kl. 14:30 – 15:30 Hanan Tanash Docent/Överläkare i lungmedicin och allergologi pratar om
pågående studier
Kl. 15:30 – 15:45 Bensträckare
Kl. 15:45 – 17:15 Gruppdiskussioner, AAT-drabbade respektive anhöriga
Kl. 17:15 – 17:30 Avslutning och summering av dagen
Kl. 19:00
Middag
Söndag 26 april
Kl. 09:15 – 09:45 Reflektion över gårdagen
Kl. 09:45 – 10:15 Annika Warm Vice ordförande pratar om våra visioner och mål
Kl. 10:20 – 11:45 Årsmötesförhandlingar
Kl. 11:45
Avslutning med lunch
Obs! med reservation för ev. ändringar i programmet.
Kostnader; medlemspris (icke medlem)






Enkelrum 700 kr/person (1550 kr/person) I priset ingår; föreläsningar, lunch, kaffe,
Dubbelrum 850 kr/person (1700 kr/person) middag och boende lördag - söndag samt
frukost, årsmöte och lunch på söndagen
Ej Boende 400 kr/person (800 kr/person) I priset ingår; föreläsningar, lunch, kaffe,
middag, årsmöte och lunch på söndagen
Enbart deltagande på årsmötet, ingen avgift, däremot anmälan till: info@alfa-1.se
Obs! Du som anländer under fredagen bokar och betalar själv eventuellt hotellrum.

Anmälan sker genom att du betalar in ovanstående belopp.
Betalning senast: 20 mars till postgiro 146 18 11-0, glöm inte att ange namn som anmälan gäller
för.
Vid avbokning senast 22 mars återbetalas hela anmälningsavgiften.
Om avbokning sker 2 veckor innan återbetalas halva anmälningsavgiften.
Allergier: Eventuella allergier m m meddelas direkt till hotellet.
Obs! Om du vill lämna in motion till årsmötet ska det göras genom brev adresserat till Alfa-1
Sverige • Mäster Knuds väg 33 • 247 61 Veberöd eller e-post till ordf@alfa-1.se senast 20 mars
2020.
Stipendiefond/Utvecklingsfond - Nominera person inom föreningen, det finns möjlighet att välja
stipendiater fritt bland de som gagnat föreningens målgrupp genom föreningsarbete eller inom
vård/forskning under året. Stipendiet är på 5 000 kronor och kan även delas mellan flera
personer. Om ingen lämplig stipendiat har föreslagits kan styrelsen besluta att inte dela ut
stipendiet.
Nomineringen ska göras genom brev adresserat till Alfa-1 Sverige • Mäster Knuds väg 33 • 247
61 Veberöd eller e-post till ordf@alfa-1.se senast 20 mars 2020.

