Protokoll från digitalt årsmöte
Datum: 200917
Plats: Stockholm

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 (SSF)
b. Till sekreterare för mötet valdes Pia Kalm-Stephens (ASTA)
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll
Christina Hesselbäck och Marie Lindman valdes till protokolljusterare.
5. Val av rösträknare
Christina Hesselbäck och Marie Lindman valdes även att vara rösträknare vid årsmötet.
6. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes
7. Rapporter
a. Svensk sjuksköterskeförening
2020 är sjuksköterskornas och barnmorskornas år och många av de planerade arrangemangen
har blivit uppskjutna till 2021. Sjuksköterskans roll har under pandemin verkligen belysts och
varit i fokus. Ska man uppnå de globala hälsomålen måste flera miljoner sjuksköterskor
rekryteras. För att uppnå detta ger WHO skarpa rekommendationer till världens länder att
förbättra sjuksköterskornas utbildning, arbetsvillkor och förutsättningar för ledarskap. Svensk
sjukksöterskeförening har gett ut broschyren ”Sjuksköterskor är nyckeln till vår hälsa” som ger
konkreta exempel på sjuksköterskors arbete för hälsa.
b. Nordic Association for Allergy Nurses (NANA) och ERS 9.03
I augusti 2019 deltog Ann-Britt och Birgitta i NANA-mötet i Finland. Vid mötet diskuterades
vad NANA ska arbeta med och mycket resulterade till vikten av att få liknande
specialistutbildningar i de nordiska länderna.

ERS – nurses group 9.3: Caroline Stridsman och Ann-Britt har varit med och skrivit en artikel i
”Breath” om att astma, allergi-kolsjuksköterskeutbildningar ska bli likvärdiga i flertal
europeiska länder. Ett kärndokument ska skrivas med riktlinjer om vad utbildningen ska
innehålla.
8. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse samt arbetsgrupper
Ann-Britt Zakrisson gjorde en summering av de viktigaste punkterna i
verksamhetsberättelsen för 2019.
Rapporter från arbetsgrupperna:
a. Spirometridokument
Uppdatering av spirometridokumentet planerades att påbörjas under året och avsnitt
kring hygien och PEF-mätning kommer även att ingå
b. Inhalationsteknik
Deltagare från Värmland och Skåne ingår i arbetsgruppen. De träffades en gång i våras
men arbetet har därefter stått still.
c. Implementering av de nationella riktlinjerna kring användandet av spray och spacer.
Enkäter bland medlemmarna besvarades 2018 och 2020, 47 % svarsfrekvens vid bägge
tillfällena. Ingen större ökning av användandet av spray och spacer.
d. Forskningsplan gällande registerstudie
Vid ASTA-dagarna i Göteborg 2019 träffades forskargruppen inom ASTA första gången.
Beslut togs då att göra en registerstudie utifrån Luftvägsregistret för att undersöka
samband mellan astmautbildning och exacerbationer. Skrivandet av en forskningsplan
pågår.
Margareta Eriksson lämnade en ekonomisk redogörelse för 2019 och som planerat blev
det ett litet underskott av våra ekonomiska tillgångar.
Årsmötet lade med godkännande de verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning för år 2019.
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 2019.
Årsmötet godkände revisionsberättelsen.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
11. Motioner
Inga motioner har inkommit.
12. Medlemsavgiftens storlek 2020.
Årsmötet beslutade att medlemsavgifternas storlek skall vara desamma under 2020; 200
kronor för ordinarie medlemmar och 100 kronor för pensionärer.
13. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen gicks igenom med de viktigaste punkterna.

Kassören presenterade budgeten för 2020, som var gjord innan pandemin var ett faktum
och ASTA:s verksamhet förändrades. Detta innebär att inga inkomster från överskott från
ASTA-dagarna tillkommer men däremot blir det heller inga utlägg för stipendier detta år.
Resultatet blir därmed plus minus noll för året.
Både verksamhetsplan och budget för 2020 godkändes av Årsmötet.
14. Val
a. Therese Sterner föreslogs av valberedningen till ordförande för 3 år
Årsmötet beslöt att välja Theres Sterner till ordförande.
b. Valberedningen föreslog till ledamöter i styrelsen:
Omval av Sara Appeltofft och Susanne Bengtsson Lund och nyval av Caroline Stridsman
och Maria Emilsson, för två år
Årsmötet beslöt att bifalla valberedningens förslag.
c. Valberedningen föreslog två revisorer för ett år; Ulrika Hellberg och Ann-Charlotte
Sundqvist till omval
Årsmötet beslöt att bifalla valberedningens förslag.
d. Valberedningen föreslog en revisorssuppleant för ett år. Britt Runed till omval.
Årsmötet beslöt att bifalla valberedningens förslag.
15. Val av valberedning samt beslut om sammankallande
Årsmötet beslöt att till valberedning välja Britt-Marie Wallström (omval) och Anna
Nordlind (omval) och Camilla Ivarsson (nyval). Anna valdes till sammankallande i
gruppen.
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 2021-03-26, på ASTA-dagarna i Västerås.
18. Årsmötets avslutande

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

………………………………………………………….
Christina Hesselbäck, protokolljusterare

…………………………………………………………
Åsa Andersson, mötesordförande

…………………………………………………………
Marie Lindman, protokolljusterare

