Årsmötesprotokoll
Datum: 20140411
Plats: Örebro
1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av ordförande Inger Kull.
2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna
Årsmötet ansåg att detta hade gjorts stadgeenligt.
3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Sahra Strandberg från Vårdförbundet, Örebro och till
protokollförare för mötet valdes Pia Kalm-Stephens.
4. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare för årsmötet valdes Birgitta Jagorstrand och Ulrika Hellberg
5. Val av rösträknare
Årsmötet utsåg Birgitta Jagorstrand och Ulrika Hellberg även till rösträknare.
6. Godkännande av föredragningslistan.
Ett tillägg gjordes till föredragningslistan, punkt 14; Det skall vara val av 3
styrelseledamöter, istället för 2.
Föredragningslistan godkändes med tillägget och inga övriga frågor anmäldes.
7. Rapporter
Arbetsbeskrivning för Allergikonsulenter
Therese Sterner och Birgitta Lagercrantz, som ingått i arbetsgruppen, berättade att
dokumentet har legat på ASTA.s hemsida en tid och finns tillängligt att användas. Det
finns i dag endast tio allergikonsulenter runt om i landet men att dokumentet kan
användas av alla som arbetar med astma och allergi tex vid rådgivning, vid planering
av hembesök, skolbesök mm.
Arbetsbeskrivning för astma, allergi och KOL-sjuksköterskor
Ann-Britt Zackrisson, som ingått i arbetsgruppen, presenterade dokumentet som även
det finns på ASTA:s hemsida. Dokumentet är tänkt att användas som en hjälp i
arbetet med patienter och fokuserar på bla. patientundervisning, teamarbete, att utföra
spirometrier. Det är också ett viktigt dokument att få stöd från i sitt arbete eller att
förmedla till sin arbetsgivare

Vårdförbundet
Mötesordförande Sahra Strandberg, Vårdförbundets avdelningsordförande i Örebro,
rapporterade om vad som är aktuellt inom förbundet. Vårdförbundets kongress
kommer att hållas i början av maj med val av förbundsstyrelse. Ett nytt avtal för OBersättning och semester kommer att slutas i oktober och det aktuella löneavtalet
kommer att utvärderas. Vårdförbundet har valt att arbeta centrerat kring några frågor;
att säkra kompetensförsörjningen, att hålla samman vården för varje patient och att
införa mer strukturerade arbetssätt i vården.

8. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
Inger Kull redogjorde för ASTA:s verksamhetsår 2013. En stipendiefond till minnet av
Eva Efraimsson Österlunds, som tragisk gick bort i maj 2013, har stiftats och till vilken
ASTA har bidragit med 100.000 kr.
Arbetsbeskrivningarna för allergikonsulenter och för astma, allergi och KOLsjuksköterskor har under året färdigställts.
Arbetsgruppen för arbetsmiljö fick sin artikel publicerad i ISRN Allergy i april 2014.
Två ASTA-medlemmar har disputerat under året; Sara Stridsman och Kerstin Diab.
Tre medlemmar i ASTA har varit delaktiga i Socialstyrtelsens revidering av de
nationella riktlinjerna för astma- och KOLvård.
Ett flertal studiedagar har anordnats tillsammans med industrin.
ASTA deltar aktivt i bildandet av ett europeisk nätverk för astma-, allergi- och
KOLsjuksköterskor
Det planerade budgetunderskottet för 2013 blev istället ett överskott på ca 100.000,
främst till följd av ett stort överskott från studiedagarna i Falun.
Den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet.
9.

Revisionsberättelse
Revisorerna Ann-Marie Ericson och Maria Jönsson var inte närvarande under
Årsmötet utan deras revisionsberättelse lästes upp av kassör Margareta Eriksson. I
revisionsberättelsen stod det att de ej framkommit något anmärkningsvärt i den
ekonomiska rapporten och att revisorerna föreslog att årsmötet skulle bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. En kopia av revisionsberättelsen bifogas
Årsmötesprotokollet.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
11. Motioner, styrelsens svar på motion från 2013
Styrelsens förslag är att behålla föreningens förkortning ASTA. Förslaget har legat på
hemsidan, inga motförslag har inkommit och därmed anses förslaget vara godkänt.
Inga nya motioner har inkommit.
12. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen är i år utformad med mål. Vi vill fortsätta arbetet med att stödja
luftvägsregistret, fortsätta arbetet med arbetsbeskrivningarna och metoddokumenten
för att sprida deras användning. Arbetet med att revidera kompetensdokumentet
kommer även att fortsätta.
Föreningen fortsätter att uppmuntra medlemmarna att söka stipendier och
medlemsbidrag för att utveckla forskning inom området.
En utbildningsdag kommer att anordnas 2014-09-19 i Stockholm tillsammans med
Astra Zeneca

ASTA kommer att fortsätta det viktiga samarbetet med sina etablerade
samarbetspartners och med det europeiska nätverket ERNA.
Årets budget presenterades och även i år planeras för ett underskott.
Föreningen har i år lite färre medlemmar och har därmed fått minskade intäkter från
medlemsavgifter.
Årsmötet antar styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2014
.
13. Medlemsavgiftens storlek 2014
Oförändrad medlemsavgift för 2014 föreslogs och godkändes.
14. Val
Britt-Marie Wallström och Marianne Eduards presenterade valberedningens förslag
men började med att informera om att Susanne Bengtsson-Lund hade avgått från
gruppen 2014-01-01.
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Valberedningens förslag godkändes av årsmötet.
15. Val av valberedning
Vid mötet föreslogs och valdes Britt-Marie Wallström, Anna Nordlind och Åsa Persson
att ingå i valberedningen och Åsa Persson valdes att vara sammankallande.
16. Övriga frågor
Inga övriga frågor har inkommit till styrelsen.
17. Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte
Nästa årsmöte sker under ASTA-dagarna i Malmö, 24 april 2015.
18. Årsmötets avslutande
Årsmötet avslutades av Ann-Britt Zakrisson och mötesordförande Sahra Strandberg
avtackades för ett trevligt utfört uppdrag.
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