Årsmötesprotokoll
Datum: 20150424
Plats: Malmö
1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Ann-Britt Zakrisson
2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
Årsmötet beslutade att detta hade gjorts stadgeenligt.
Val av mötesfunktionärer
a) Till mötesordförande valdes Susi Nilsson, Förbundsstyrelseldamot och
avdelnings vice orförande för Vårdförbundet i Skåne.
b) Till sekreterare för mötet valdes Pia Kalm-Stephens.
3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare för årsmötet valdes Katarina Nisser från Uppsala och Susanne
Lundin från Stockholm
4. Val av rösträknare
Årsmötet beslutade att protokolljusterarna utsågs till rösträknare.
5. Godkännande av föredragningslistan.
Två övriga frågor har tillkommit och därefter godkändes föredragningslistan.
6. Rapporter
a) Kompetensdokument
Det reviderade kompetensdokumentet är i stort sett klart och kommer att skickas till
SSF på remiss för kommentarer. Visionen är att astma-allergi och KOLsjuksköterskors
kompetens ska ligga på minst avancerad nivå. Dokumentet är utformat enligt SSF:s
mall och utgår från de sex kärnkompetenserna på avancerad nivå; personcentrerad
vård, interdisciplinärt teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.
b) Vårdförbundet.
Susi Nillsson informerade att Vårdförbundet arbetar med att skapa
”framtidsdokument” utifrån de trender som finns idag. Vilken inriktning vill vi att vården
ska ha och hur vill vi att vården ska styras? Enligt Vårdförbundet är det den
personcentrerade vården som kommer att sättas i centrum och prioriteras. Information
gavs också om att Vårdförbundet håller sin kongress nu i maj.
7. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse

Under 2014 har ASTA delat ut två stipendier och två kvalitetsbidrag. Revideringen av
Pricktestdokumentet har slutförts och i stort sett även revideringen av
Kompetensdokumentet. Det har fortsatt varit ett bra samarbete med alla våra
samarbetspartners; läkarorganisationerna, patientföreningarna Astma-och
allergiförbundet samt Riksförbundet hjärt/lung, SSF, Vårdförbundet mfl. Tre
representanter från ASTA har under året varit delaktiga i Socialstyrelsens revidering
av de nationella riktlinjerna angående vård av patienter med astma-, allergi- och KOL.
ASTA har även i år anordnat utbildningsdagar tillsammans med industrin, detta år
tillsammans med AstraZeneca och Mundipharma och dessutom våra egna
utbildningsdagar som hölls i april i Örebro.
Hemsidan har genomgått en uppgradering och föreningen har nu två web-masters. En
Facebook-grupp har bildats inom ASTA för att enkelt kunna sprida information mellan
medlemmarna och idag finns 52 medlemmar.
Det europeiska samarbetet sker främst inom ERNA där Inger Kull är ASTA:s
representant men också en grupp av olika vårdprofessioner inom EAACI har bildats.
Tre styrelsemöten har hållits under året
Ekonomisk redogörelse
Årets bokslut ger ett överskott på 120.000 kr.
Från Astma-och allergiförbundet har ett bidrag med 40.000 kr inkommit för att
finansiera kostnader i samband med ASTA.s åtagande att göra en utvärdering av
deras Familjestödsprojekt.
Bland utgifterna finns kostnader för lay-out av våra omvårdnadsdokument.

8. Revisionsberättelse
Revisorerna Ann-Marie Ericson och Maria Jönsson framförde att de ej funnit något
anmärkningsvärt i den ekonomiska rapporten och att revisorerna föreslog att årsmötet
skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. En kopia av
revisionsberättelsen bifogas Årsmötesprotokollet.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
10. Motioner
Inga motioner har inkommit.
11. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget
Föreningen fortsätter att uppmuntra medlemmarna att söka stipendier och
medlemsbidrag för att utveckla forskning och utveckling inom området.
För att underlätta arbetet med att göra en poster finns nu en mall samt information på
hemsidan.
En utbildningsdag kommer att anordnas i höst tillsammans med Astra Zeneca.
ASTA kommer att fortsätta det viktiga samarbetet med sina etablerade
samarbetspartners och med det europeiska nätverket ERNA samt EAACI.
ASTA kommer att lämna in ett remissvar till de nationella riktlinjerna angående vård
av patienter med astma-, allergi- och KOL.
ASTA planerar att under året starta en arbetsgrupp som ska se över rutiner och
metoder vid olika provokationer samt en arbetsgrupp har redan bildats som kommer
att arbeta med revidering av spirometridokumentet.
Kontakt kommer att tas med Arbetsmiljöverket för att få deras synpunkter på det

arbete ASTA har gjort angående frågan om vår arbetsmiljö.
Årets budget presenterades och även i år planeras för ett underskott. Föreningen
önskar att medlemsantalet ökar under året och att även årets ASTA-dagar ska ge ett
överskott.
Årsmötet antog styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2015

12. Medlemsavgiftens storlek 2015
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skulle vara oförändrad för år 2015.
13. Val
Valberedningen föreslog omval för ytterligare två år för styrelseledamöterna Therese
Sterner, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström och Pia Kalm-Stephens samt
omval av Britt Eliasson Runed som revisorssuppleant.
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag.
14. Val av valberedning
Årsmötet beslutade att välja om valberedningen; Britt-Marie Wallström, Anna Nordlind
och Åsa Persson. Åsa Persson valdes att vara sammankallande.
15. Övriga frågor
a) Önskemål har inkommit om att tillsätta en arbetsgrupp för att se över kriterier för
specialismottagningar, barn- och lungmottagningar, liknande de som utarbetats
förprimärvården.
b) Det finns behov av att se över och samordna de olika specialistutbildningarna på
avancerad nivå för astma-allergi och KOL-sjuksköterskor för att nationellt få mer
likvärdiga och bra utbildningar.
Årsmötet beslutade att dessa två frågor las till i verksamhetsplanen för 2015.
16. Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte
Nästa årsmöte sker under ASTA-dagarna i Gävle, 29 april 2016.
17. Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades av Ann-Britt Zakrisson och mötesordförande Susi Nilsson
avtackades för ett trevligt utfört uppdrag.
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