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Protokoll från årsmötet 10 febr 2007 
 
§1 Mötet öppnas 
       Ordf Inger Ahlbin öppnade årsmötet, och tände ett ljus samt höll en tyst minut för de   
 Medlemmar, som hade avlidit under 2006.  
 
§2 Val av ordförande för mötet 
 Lars Ahlbin valdes att leda dagens årsmöte. 
 
§3 Val av sekreterare för mötet 
 Karin Evby valdes som sekr. 
 
§4 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
 Inger Hammar och Yvonne Lager valdes att justera årsmötesprotokollet, 
 samt att vara rösträknare. 
 
§5 Dagordningen fastställs 
 Beslöts att godkänna den föreslagna dagordningen. 
 
§6 Röstlängd fastställes. 
 Beslöts att använda deltagarförteckningen som röstlängd. 
 
§7 Godkännande av inbjudan 
 Den utskickade inbjudan beslöts vara godkänd. 
 
§8 Styrelsens Verksamhetsberättelse samt resultat och balansrapport. 
 Inger  A föredrog verksamhetsberättelsen för 2006, och denna godkändes. 
 Resultat och balansrapporten genomgicks och dessa godkändes. 
 
§9 Revisionsberättelse 
 Inger Hammar läste upp revisorernas berättelse. 
 
§10 Ansvarfrihet för styrelsen 
 Årsmötet beslöt att bevilja ansvarfrihet för styrelsen för 2006. 
 
§11 Behandling av motioner och styrelsens förslag till dessa 
 Inga inkomna motioner förelåg. 
 
§12 Stadgeändring 
 Styrelsen föreslår att § 5 efter sista stycket läggs till: 
 Regionala representanter, jämställs med region- / lokalföreningars ordförande  
                          så länge det inte finns underlag att bilda föreningar. De erbjuds ett adjungerat 
                          medlemskap till Riksföreningens styrelse. 
 
 Denna stadgeändring ska beslutas på ytterliggare ett möte.  
 
§13 Förslag till Verksamhetsplan och Budget 
 Inger A redogjorde för verksamhetsplanen 2007, som inehåller bla: 
  
 1 Informationdag om Alfa-1-brist den 13/3 på UMAS för allmänheten och personal 
                             på UMAS annonseras i dagspressen. 
 2 Besök på Hjälpmedelscentralen den 10/4 
 3 Grillparty på Handikappbadet den 5/6 
 4 Bilda fler lokala nätverk 
 5 Höstmöte 
 6 Årsmöte 
 7 På riksnivå hålla infomöte i Stockholm och Småland 

8 Deltaga i Alfa Norden, med Danmark som arrangör. 
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Följande förslag kom från medlemmarna: 
1 Ordna samtalsgrupp/er 
2 Förlägga något/några möten på annan plats än Malmö, och ordna biltransport dit. 
  
Mötet beslöt att uppdraga åt styrelsen att arbeta med ovanstående. 
 
 
Budgetförslaget för år 2007 föredrogs av Inger A.. Mötet beslöt godkänna detta. 
 
Mötet beslöt att resekostnad/bilersättning ska vara 18 kr / mil. 
Mötet beslöt att ersätta ordf med 600 kr för telefon, och med 1200 kr för IT-tjänster. 
 

§14 Fastställa årsavgift för 2006. 
 Mötet beslöt att årsavgiften för 2007 ska vara oförändrad, dvs 200 kr / medlem 
 och 500 kr / familj med samma adress.  
 
§15 Val 

a föreningens ordförande – 1 år 
Omval av Inger Ahlbin, Malmö . 
 
b tre ledamöter i styrelsen 
Nyval av Anna Hardenstedt-Ståhl, Svedala  fyllnadsval på 1 år 
Nyval av Inga-Maj Johansson, Gislaved och Hans Andersson, Eskilstuna båda på 2 år 
  
c två suppleanter – 1 år 
Omval av  Timme Larsson, Malmö samt nyval av Monica Malmberg, Trelleborg. 
 
d valberedning  tre personer varav en sammankallande 
Omval av Lars Ahlbin (sammankallande), Roland Andersson, Ulrika Ludvigsson. 
 
e två revisorer och en ersättare 
Omval av Inger Hammar och Karin Evby. Ersättare: Ingalill Ekstedt. 
 

§16 Övriga frågor 
Vice ordf Annette Wallbäck avtackade de avgående ledamöterna för deras arbete i  
styrelse och överräckte en ask geléhjärtan och vinflaska. 
 

§17 Mötet avslutas 
 Ordf Inger A tackade Lars A och Karin Evby för fin ledning av årsmötet, och  
                          förklarade därmed  årsmötet avslutat. 
 
 
 Vid protokollet: 
 
 
 ……………………………………   
 Karin Evby    
 
 
  
 

Justeras: 
 
 
 …………………………………….. ……………………………………. 
 Inger Hammar   Yvonne Lager 
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