Årsmötesprotokoll
Datum: 190412
Plats: Göteborg

1. Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordföranden, som även hälsade välkommen.
2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
Årsmötet ansågs vara stadgeenligt sammankallat.
3. Val av mötespresidium
a. Till ordförande för mötet valdes Åsa Andersson (Svensk sjuksköterskeförening)
b. Till sekreterare för mötet valdes Pia Kalm-Stephens (ASTA)
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll
Till protokolljusterare valdes Maria Eklöf och Ann-Charlotte Andersson Engblom.
5. Val av rösträknare
Maria Eklöf och Ann-Charlotte Andersson Engblom valdes till rösträknare.
6. Godkännande av föredragningslistan
Tillägg under punkt 14, val av 2 revisorer för ett år. Därefter godkändes
föredragningslistan av Årsmötet.
7. Rapporter
a. Svensk sjuksköterskeförening
Åsa Andersson från Svensk sjuksköterskeförening gav en kort redogörelse för
vad som just nu är aktuellt. Idag befinner vi oss i ett vägval där det debatteras
om sjuksköterskans omvårdnadskompetens ska prioriteras eller behovet av
att bli fler händer i vården. Bristen på sjuksköterskor inom hälso- och
sjukvården leder till ett flertal allvarliga konsekvenser vilket också har
uppmärksammats i en rapport från Socialstyrelsen. Inom regionerna
presenteras förslag på olika lösningar som att t.ex låta underläkare utföra
sjuksköterskeuppgifter eller att i stället anställa fler undersköterskor. Svensk
sjuksköterskeförening har under två års tid arbetat med en kampanj ” Svensk

sjukvård behöver omvårdnad” och nu sammanställt en skrivelse med 10 krav
och förslag på hur svensk sjukvård kan bli friskare. 2020 har av WHO utsetts
till ”The Year of the nurse and midwife”.
b. Nordic Association for Allergy Nurses (NANA)
Therese Sterner, Susanne Bengtsson och Sara Appeltoft deltog i det senaste
NANA mötet som hölls i Oslo i augusti 2018. Målet med föreningen är att ha
gemensamma utbildningsdagar, kunskapsutbyte mellan länderna inom vårt
specialområde och att arbeta för mer likartade specialistutbildningar. I
februari deltog två medlemmar från ASTA, Birgitta Lagercrantz och Åsa
Persson, i den Nordiska Lungkonferensen som hölls i Köpenhamn och
presenterade sin forskning.
8. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse samt arbetsgrupper
Ann-Britt Zakrisson gjorde en summering av de viktigaste punkterna i
verksamhetsberättelsen för 2018. Rapporter från arbetsgrupperna:
a. Kriterier för arbete på barnmottagning och lungklinik vuxen
Susanne Bengtsson, Inger Kull och representanter från BLF ingår i
arbetsgruppen. Arbetet har inte kommit igång ännu men en första träff skall
sammankallas av BLF.
b. Astma allergi och KOL hos utlandsfödda
Gruppen har ännu inte kommit i gång men ett första skypemöte är planerat
under våren. Nu finns två intresserade medlemmar som vill arbeta med detta
och de kommer till en början att stöttas av Therese Sterner och Susanne
Bengtsson från styrelsen.
c. Patientutbildning
En arbetsgrupp bestående av Ann-Britt Zakrisson, Kersti Theander och Birgitta
Lagercrantz har tagit fram ett dokument för patientutbildning och stöd till
egenvård för personer med astma, allergi och KOL.
d. Kursplaner
Ann-Britt Zakrisson, Kersti Theander och Maria Emilsson har utarbetat en
kursplan på 7.5hp Medicinsk vetenskap och 7.5 hp Omvårdnadsvetenskap,
bägge på avancerad nivå. Dessa rekommenderas att användas vid planering
av utbildningar på de olika lärosätena i landet.
Till Årets ASTA utsågs Ann-Charlotte Karlsson, som nominerades av sina
arbetskamrater vid Lungmottagningen, Centralsjukhuset i Kristianstad.
Bästa poster 2019 gick till postern med titeln ” Description of inhalation technique in
patients with COPD in primary care” av Annika Lindh, med motiveringen: ett väl
genomfört projekt med tydligt huvudbudskap och konklusion. Layouten är innovativ,
spännande och lättläst vilket ger mersmak för vidare läsning.
Stipendier
ASTA-stipendie 1 á 50 000kr: Maria Ödling, Inst. för klin. forskning, Södersjukhuset,
Stockholm. Asthma in adolescents and young adults – with focus on severe asthma
and the transition from pediatric to adult healthcare.
ASTA-stipendie 2 á 50 000kr: Therese Sterner, Inst. för klinisk Forskning, Malmö Lund

Universitet, Lund. The allergic teenager - with focus on health-related quality of life
and physical activity.
Evas minnesfond á 20 000kr: Maria Emilsson, Högskolan Väst, Trollhättan.
Smartphone i astmavården - ett verktyg för att individualisera och förbättra
astmakontroll, fysisk aktivitet och följsamhet till medicinsk behandling.
Margareta Eriksson lämnade en ekonomisk redogörelse för 2018 och som planerat
blev det ett underskott av våra ekonomiska tillgångar.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.
Årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen.
9. Revisionsberättelse
Revisorerna Ulrika Hellberg och Ann-Charlotte Sundqvist framförde att de ej funnit
något anmärkningsvärt i den ekonomiska rapporten och de föreslog att årsmötet
skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
11. Motioner
Inga motioner har inkommit.
12. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget
a. Verksamhetsplan för 2019
En fortsatt satsning på att uppmuntra vetenskapligt arbete i form av
ekonomiskt stöd för utvecklingsarbeten, forskning och att ha postrar på ASTAdagarna. Nytt för i år var att ha en forskarträff för disputerade medlemmar,
medlemmar under pågående forskarutbildning samt forskningsintresserade,
vid ett förmöte till årets ASTA-dagar. Sju medlemmar deltog i mötet.
b. Maria Rosengren som är ASTA representant i arbetsgruppen för
spirometrikörkort, tillsammans med representanter från NAAKA och Hans
Hedenström, Klinisk fysiologi i Uppsala, presenterade gruppens arbete med
att strukturera utbildningen och ta fram lärandemål.
c. Kassören presenterade budgeten för 2019 och både verksamhetsplan och
budget för 2019 godkändes av Årsmötet.
13. Medlemsavgiftens storlek 2019
Årsmötet beslutade att medlemsavgifternas storlek skall vara desamma under 2019;
200 kronor för ordinarie medlemmar och 100 kronor för pensionärer.
14. Val
a. Fyra ordinarie styrelseledamöter för två år; Therese Sterner, Margareta
Eriksson, Maria Rosengren och Pia Kalm-Stephens valdes av årsmötet.
b. Två revisorer för ett år; Ulrika Hellberg och Ann-Charlotte Sundqvist valdes av
årsmötet.

c. En revisorssuppleant för 1 år; Britt Runhed valdes av årsmötet
15. Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Årsmötet föreslog omval av medlemmarna i valberedningen, vilket medförde att Åsa
Persson, Britt-Marie Wallström och Anna Nordlind kommer att ansvara för
valberedningen under 2019 och Åsa Persson kvarstår som sammankallande.
16. Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning.
Inga frågor har inkommit.
17. Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte
Nästa årsmöte kommer att hållas 2020-04-24, på ASTA-dagarna i Västerås.
18. Årsmötets avslutande
Ann-Britt Zakrisson avslutade årsmötet och tackade mötesordföranden Åsa
Andersson för ett trevligt utfört uppdrag.

………………………………………………………..
Pia Kalm-Stephens, mötessekreterare

………………………………………………………….
Maria Eklöf, protokolljusterare
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Åsa Andersson, mötesordförande

…………………………………………………………
Ann-Charlotte Andersson Engblom,
protokolljusterare

