Årsmötesprotokoll
Datum: 180420
Plats: Karlstad
1. Årsmötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande, som även hälsade välkommen

2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
Årsmötet ansågs vara stadgeenligt sammankallat

3. Val av mötespresidium
a. Till mötets ordförande valdes Åsa Andersson (Svensk sjuksköterskeförening)
b. Till mötets sekreterare valdes Susanne Bengtsson Lund (ASTA)

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll
Till protokolljusterare valdes Irene Eriksson och Kristin Hesselbäck

5. Val av rösträknare
Till rösträknare valdes Irene Eriksson och Kristin Hesselbäck

6. Godkännande av föredragningslista
Årsmötet godkände föredragningslistan

7. Rapporter
a. Levnadsvaneprojekt
Vice ordförande i ASTA, Therese Sterner redogjorde för Levnadsvaneprojektet i
samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Broschyr ” Fysisk aktivitet hos
ungdomar med allergi och astma ” finns att ladda ner på Svensk
sjuksköterskeförenings hemsida.
b. Svensk sjuksköterskeförening
Ordförande Åsa Andersson redogjorde för Svensk sjuksköterskeförenings arbete det
gångna året och vad man arbetar med i nuläget. Bl. a. kampanjen ”Svensk sjukvård
behöver omvårdnad”.

8. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse samt arbetsgrupper

Ann-Britt Zakrisson redogjorde för verksamhetsberättelsen 2017.
Till Årets ASTA utsågs Åsa Strinnholm, Umeå Universitet nominerad av Britt-Marie Rönnfjord
Isaksson, Barnmottagningen Lycksele lasarett.
Årets ASTA stipendium på 50 000kr vardera gick till Susanne Lundin, KI, och Therese Sterner,
Lunds Universitet.
Caroline Stridsman, Umeå Universitet tilldelades 20 000kr från Eva Österlund Efraimssons
Minnesfond.
Susanne Lundin, KI, fick utmärkelse för bästa poster. Anna Carleborg och Björn Nordlund, KI,
höll en muntlig presentation av sin poster.

Arbetsgrupper:
a. Kriterier för arbete på barnmottagning och lungklink vuxen
Ledamot i ASTA, Susanne Bengtsson Lund informerade om att en arbetsgrupp med
representanter från Barnallergologisektionen och ASTA´s medlemsrepresentanter har
tillsatts och förhoppningsvis kan mer information lämnas efter höstmötet i Umeå
september 2018.
b. Astma, allergi o KOL hos utlandsfödda
Therese Sterner informerade om att en arbetsgrupp har ännu ej tillsatts p g a att det ej
finns tillräckligt många intresserade ASTA medlemmar för att en arbetsgrupp kan
startas. Kontakt med Therese Sterner eller Susanne Bengtsson Lund om man önskar
vara delaktig i denna arbetsgrupp.
c.

Enkätundersökning, akut astma
Ledamöter i ASTA, Susanne Bengtsson Lund och Sara Appeltoft, redovisade
resultaten från enkät gällande hur inhalationsbehandling utförs vid akut astma inom
primärvård, öppenvård och slutenvård som skickats ut till ASTA´s medlemmar.
Resultatet kommer att finnas på hemsidan och en poster kommer att utformas.

d. Patientutbildning
Ledamot i ASTA Kersti Theander redogjorde för kompendiet Patientutbildning och
kompendiet finns att laddas ner på ASTA´s hemsida.
e. Kursplaner
Ann-Britt Zakrisson och Kersti Theander informerade om förslag på kursplan för
Astma, allergi och Kol-utbildning för sjuksköterskor. Kommer inom kort att finnas på
hemsidan.

Kassör Margareta Eriksson lämnade ekonomisk redogörelse för 2017.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

Årsmötet godkände den ekonomiska berättelsen.
Årsmötet fastställde balans- och resultaträkning för 2017.

9. Revisionsberättelse
Revisorer Ann-Charlotte Sundqvist och Ulrika Hellberg framförde att de ej funnit något
anmärkningsvärt i den ekonomiska rapporten. Kassör Margareta Eriksson har skött ASTA´s
ekonomi på ett föredömligt sätt. Revisorerna föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen full
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade om full ansvarsfrihet för styrelsen 2018

11. Motioner
Inga motioner har inkommit.

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan för 2018
Projekt Levnadsvanor har ansökt om en fortsättning i samarbete med Svensk
sjuksköterskeförening.
Styrelsen uppmanar medlemmarna att utse årets ASTA 2018 samt att söka de tre stipendier
som finns utlysta och att skicka abstract till postrar.
ASTA finns representerat på Almedalsveckan.
Fortsatt samarbete med EACCI.
Nordiskt möte i Oslo i augusti för fortsatt samarbete.
ASTA fortsätter arbetet med att stötta utbildning och fortbildning inom vårt område.
ASTA`s medlemsansvariga Susanne Bengtsson Lund uppmanar medlemmarna att maila
ändrade kontaktuppgifter.
Fortsatt implementering av ASTAs omvårdnadsdokument samt revidera befintliga dokument
som arbetsbeskrivningen. Fler arbetsgrupper finns utrymme för i nuläget och medlemmarna
uppmanas att komma med förslag.
Fortsatt samarbete med läkarorganisationerna, Fysioterapeuterna samt
patientorganisationerna.
Revideringen av ASIT-dokumentet avslutas.
Artikel om tidsberäkningen till de nya kriterierna avslutas.

Kassör Margareta Eriksson redovisade budget 2018.
Årsmötet godkände verksamhetsplan 2018
Årsmötet godkände budget för 2018

13. Medlemsavgiftens storlek 2018
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad: 200 kronor för medlemmar och 100
kronor för pensionärer.

Årsmötet godkände styrelsens förslag till oförändrad medlemsavgift.

14. Val:
a. Tre ordinarie styrelse-ledamöter på två år
Enligt valberedningens förslag omvaldes Sara Appeltofft, Kersti Theander och
Susanne Bengtsson Lund.
b. En revisorssuppleant på ett år
Enligt valberedningens förslag omvaldes Britt Runed.

15. Val av valberedning samt beslut av sammankallande
Årsmötet föreslog omval av valberedningen - Åsa Persson, sammankallande, Britt-Marie
Wallström och Anna Nordlind

Årsmötet godkände omval av sittande valberedning.

16. Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning
Inga övriga frågor

17. Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte

Nästa årsmöte kommer att hållas i Göteborg 2019-04-12.

18. Årsmötets avslutande

Ann-Britt Zakrisson avslutade årsmötet och tackade mötesordförande för ett trevligt
utfört uppdrag.

…………………………………………….

………………………………........

Susanne Bengtsson Lund, mötessekreterare

Åsa Andersson mötesordförande

…………………………………………….

………………………………………

Irene Eriksson, protokolljusterare

Kristin Hesselbäck, protokolljusterare

