
Protokoll för SFFAs ordinarie föreningsmÖte 2021-1'0-01

t få,* hölkTå-Nottlands nation, Uppsala och via internet med ca 40 deltagare'

1'MötetöppnadesavstyrelsensordförandeChristerJanson,

Till mötesordförande valdes Christer Janson'

Till mötessekreterare valdes Nils Hamnerius'

ldes Gunilla Hedlin och lnger Dahl6n'Till justeringsmän val

Kassören Anna Asarnoi redOvisade föreningens ekonomi' Ekonomin är i balans'

Resultatet för räkenskapsåret 2019 är ett överskott på ca 29 000 kr'

Revisionsberättelse för år 2019 presenterades och styrelsen beviljades ansvarsfrihet

av föreningsmötet'

:FA är medlemsförening i SLS och avgiftenBeslöts om oförändrad medlemsavgift' SF

som skall betalas till SFFA omfattar såväl medlemskap i SFFA och i SLS' Fö' T"3f i
som är läkare och medlem i en medlemsförening i SLS är är avgiften 5a0 kr/år) (a00

kr för SFFA och 140 kr för SLS). För medlem som är läkare och medlem itvå

medlemsföreningar iSLS är avgiften 47Akr/är. Pensionerad läkare har nedsatt avgift

såväl för sFFA som SLs och betalar 27okrlär (200 kr försFFA och 70 kr för sls).

övriga medlemmar iSFFA betalar 300kr/år, pensionärer 100kr/år {300 respektive 100

kr för SFFA,0 kr för SLS).

B, Val av styrelsemedlemmar (SFFA):

Till ny alimänläkarrepresentant efter Kerstin Romherg valdes Björn Stridh, Stockholm

Anna Asarnoj, Karin strandberg och Marit westman omvaldes som

styrelsemedlemmar för en period om 2 år.

9, Val av revisorer:
Till revisorer omvaldes Ann Hammarlund och Ulla Nyström (suppleant)' Till ny revisor

efter tinda Curstedt valdes Daiva Helander nyval

10. Svensk allergiforsknings stiftelses {5AS} - årsredovisning föredrogs av Teet Pullerits

11. SAS - val av stYrelsemedlemmar:

Teets Pullerits, Per Gustafsson och Lennart Nilsson omvaldes.

12. Val av valberedning:
Monica Arvidsson, Maria lngemansson, Eva MillqviSt och Hanna Sandelowsky

omvaldes.

13. Nya medlemmar
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Under verksamhetsåret har 9 nya medlemmar antagits. 

14. Kommande möten: 
SFFA vårmöte/årsmöte. 
Allergidagen första fredagen i oktober. 

15. Dubbelt medlemskap SFFA— EAACI 

SFFA är medlem i EAACI som Nationell Allergiförening (NAS). EAACI har nu inbjudit 

SFFA att ingå ett EAACI-NAS Dual Agreement. Det innebär att medlemmar i SFFA får 

ett rabatterat pris på medlemskapet i EAACI, 30 Eur/år i stället för 150 Euro/år. 

Medlem i SFFA som önskar utnyttja detta ansöker själv på EAACIs hemsida, och 

betalar själv in avgiften till EAACI. SFFA skall sedan bekräfta att medlemmen är "in 

good standing" (legitim betalande medlem i SFFA). 

Årsmötet beslöt att ingå EAACI-NAS Dual Agreement. 

16. Övriga frågor — inga övriga frågor. 

17. Mötet avslutades av ordförande. 

Justeras 
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