
 
 
 
 
            Årsmötesprotokoll  
 
             Datum: 20130412 
             Plats: Falun 
 

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 Agneta Johansson från Vårdförbundet, Dalarna och till 
protokollförare för mötet valdes Pia Kalm-Stephens. 
  

4. Val av protokolljusterare  
 
Till protokolljusterare för årsmötet valdes Marina Jonsson och Eva Karlsson 
 

5. Val av rösträknare 
 
Årsmötet utsåg Marina Jonsson och Eva Karlsson även till rösträknare. 
 

6. Godkännande av föredragningslistan. 
 
Föredragningslistan godkändes och inga övriga frågor anmäldes. 
 

7. Rapporter 
 
Revidering av pricktestdokumentet 
Åsa Persson rapporterade att revideringen har inneburit ganska stora förändringar av 
dokumentet. Främst gäller detta avsnitten om hygien, kvalitetskontroll och metod för 
avläsning. I arbetet med metod för avläsning pågår just nu en enkätundersökning 
bland ASTA:s, BLF:s allergisektions och SVAM:s medlemmar för att komma fram till 
den lämpligaste metoden. 
 
Rapport från Luftvägsregistret utgick 
 
Arbetsbeskrivningar 
Therese Sterner informerade om att de bägge arbetsbeskrivningarna finns på ASTA.s 
hemsida. SSF och Vårdförbundet har informerats om dessa och arbetet med att 
kontakta de lokala Vårdförbunds representanterna har påbörjats. Tex i Skåne har 
Vårdförbundet visat stort intresse och planerar utbildningstillfällen kring dessa 
dokument under hösten. 
 
 



Vårdförbundet 
Mötesordförande Agneta Johansson, ombudsman från Vårdförbundet Dalarna, 
rapporterade vad som är aktuellt inom förbundet. Just nu är det mycket fokus på 
villkorsfrågor, speciellt gällande arbetsider. Krav på besparingar inom hälso och 
sjukvård  har lett till att arbetsgivare har önskemål om tex rotationstjänster,vilket 
Vårdförbundet är emot. Även fokus på lönefrågor. 
 

8. Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse 
 
Verksamhetsberättelsen summerades av ordförande Inger Kull och hon konstaterade 
att 2012 har varit ett bra och produktivt år för ASTA. De bägge arbetsbeskrivningarna 
har blivit klara och dessutom är revideringen av pricktestdokumentet och arbetet med 
eksemdokumentet snart färdiga. ASTA har med två medlemmar deltagit i den 
nationella Barnallergiutredningen, vars syfte var att beskriva och analysera hur 
problembilden i skolan ser ut för barn med överkänslighetsbesvär. Dessutom ingår 
fyra personer från ASTA i den arbetsgrupp som ser över de nationella riktlinjerna för 
allergi, astma och KOL-vård.  
 
Verksamhetsberättelsen för 2012 godkändes. 
 
Kassör Margareta Eriksson gav en ekonomisk rapport för 2012. 
Det blev ett överskott på ca 52.000 kr istället för ett budgeterat underskott.  
 
Den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet. 
 

9. Revisionsberättelse 
 
Revisorerna Ann-Marie Ericson och Maria Jönsson läste upp och inlämnade en 
revisionsberättelse där det framgick att de ej framkommit något anmärkningsvärt i den 
ekonomiska rapporten och att de föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2012. 
 

10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 
 

11. Motioner 
 
En motion har inkommit till styrelsen och gäller förslag om namnändring av 
föreningen. För att synliggöra arbetsområdet KOL mer tydligt vill motionären ändra 
föreningens namn till Astma, allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen och att den 
förkortade formen skulle vara ASTA K. 
 
Styrelsen har utarbetat ett svar till denna motion och yrkar  bifall till  motionen  
 
 
Efter diskussion ställer sig årsmötet positivt till namnändringen och årsmötet beslutar 
att anta styrelsens förslag om namnändring  
  

             Efter ytterligare diskussion beslutar årsmötet att riva upp delar av beslutet. Årsmötet  
             godkänner namnändringen till Astma, allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen  
             medan beslutet om hur namnet ska förkortas bordläggs. 
 
. 
            Beslut: Årsmötet godkänner att styrelsen får i uppdrag att inför nästa årsmöte komma 
            med förslag på vilken den förkortade formen av föreningens namn skall vara. 
 

 
     11B. Förändring av stadgar 
             Årsmötet biföll med mer än 2/3 majoritet beslutet om en namnändring men att man 



            avvaktar med att ta beslut om vilken den förkortade formen kommer att vara. Årsmötet  
            var villiga att justera denna punkt direkt. 

 
 

12. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget 
 

            I verksamhetsplanen för 2013 poängteras vikten av arbetet med att implementera de 
            nya arbetsbeskrivningarna. Revideringen av föreningens Kompetensdokument   
            kommer  
           också att fortsätta och prioriteras, liksom införandet av det nationella Luftvägsregistret 
           Under året kommer också revideringen av pricktestdokumentet att slutföras liksom  
           arbetet med det nya eksemdokumentet.  
 
           ASTA planerar att fortsätta dela ut stipendier och utbildningsbidrag. 
           Det viktiga samarbetet med andra organisationer kommmer också att fortsätta liksom  
           samarbetet med motsvarande sjuksköterskeföreningar i Europa i syfte att bilda en 
           gemensam Europeisk förening (ERNA). 

 
           Årets budget presenterades och även i år planeras för ett underskott.  
           Årsmötet antar styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2013 

. 
 

13.  Medlemsavgiftens storlek 2014 
 

Oförändrad medlemsavgift föreslogs och godkändes för 2014. 
 

14. Val 
 
Elisabet Holmner, sammankallande i valberedningen, presenterade gruppens förslag: 
 
Omval av styrelseledamöter ( 2 år ) 
Margareta Eriksson 
Kerstin Sundell Bergström 
Pia Kalm-Stephens 
 

             Årsmötet godkände valberedningens förslag. 
 
Revisorsuppleant  ( 1 år ) 
Britt Eliasson Runed 
 
Valberedningens förslag godkändes av årsmötet. 
 

15. Val av valberedning 
 
Vid mötet föreslogs och valdes Margareta Lindqvist, Susanne Bengtsson, Britt-Marie 
Wallström och Marianne Edvards att ingå i valberedningen och Susanne Bengtsson 
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 Örebo 11 april 2014. 
 

18. Årsmötets avslutande 
             Årsmötet avslutades av Inger Kull och mötesordförande Agneta Johannsson   
             avtackades för ett trevligt utfört uppdrag. 

 



 
 

Vid protokollet                             
 
 
 
 
Pia Kalm-Stephens, protokollförare                      Agneta Johansson, mötesordförande 
 
 
 
 
 
Marina Jonsson, justerare                                     Eva Karlsson, justerare 
 
 
 
 
 

 
 

 


