Föreningsmöte 150420 Göteborgsmässan, ca 15 personer deltog förutom styrelsen.
1: Mötet öppnades
2: Teet Pullerits valdes till mötesordförande.
3: Maria Håkansson valdes till mötessekreterare
4: Till justeringsmän valdes: Maria Berner och Pavlos Retsas
5: SFFA:s verksamhetsberättelse för 2014 lästes upp av Maria Håkansson
6: Ulla Nyström Kronander redovisade föreningens ekonomi som sammanfattningsvis är god.
Se separat bilaga.
7: Revisionsberättelsen 2014 lästes av Janne Björkander. Stämman röstade för ansvarsfrihet för
styrelsen.
8: Stämman röstade för styrelsens förslag om att medlemsavgiften för 2016 behålls på
oförändrad nivå. (250kr för ordinarie medlem respektive 50kr för pensionärer)
9: Peter Odebäck och Nicholas Brodszki avgår ur styrelsen. Valberedningen föreslog Kerstin
Romberg, allmänmedicin Höllviken och Katrin Holgén, barnallergolog, Östersund som nya
styrelsemedlemmar vilket stämman godkände. Teet Pullerits har varit föreningens ordförande i 2
mandatperioder och måste enligt stadgarna då avgå. Till ny styrelseordförande valde stämman
Ulla Nyström Kronander.
10: Valberedningen föreslog omval av föreningens revisorer vilket bifölls. (Janne Björkander,
Björn Ställberg och suppleant Carl- Henric Ericsson)
11: SAS (svensk allergiforsknings stiftelse): omval av Pär Gyllfors , Per Gustavsson, Mona
Palmqvist och Ulla Nyström Kronander
12: SSA ( specialitesrådet för specialiteten allergisjukdomar) omval av Linda Curstedt, Maria
Starkhammar, Monica Arvidsson, David Aronsson, Ulla Nyström Kronander och Eva Millinger
13: Till föreningens valberedning omvaldes Monica Arvidsson, Eva Millqvist, Mona Palmqvist
och Johan Alm.
14: Nya medlemmar som tillkommit under året presenterades, se separat bilaga.
15: Allergidagen 2 oktober 2015 kommer att ha temat "allergi genom livet". Programkommitten
jobbar med detaljerna. MSD och Novartis sponsrar.
16: Riksstämman 2015: Förslag till symposium med tema NSAID/ ASA överkänslighet är
inlämnat men föreningen har inte fått bekräftelse från läkarsällskapet ännu om symposiet blir
godkänt.
17: Övriga frågor:
SAS årsredovisning presenterades av Pär Gyllfors. SAS förfogar över ca 2,4 miljoner i kapital
som förvaltas av SEB. Stora SFFA stipendiet har funnits sedan 2009 och över 2 miljoner kr är
utdelade sedan start. SAS bidrar med 50 000kr/år till stipendiet, övriga stipendiepengar kommer
från sponsorer.
Peter Odebäck berättade om anafylaxidokumentet som uppdaterats feb 2015.
Rekommendationerna har nu också godkänt av barnhälsovården. Akutaskar kommer att kunna
beställas från apoteket inom kort med gemensamt innehåll av akutmediciner.
Peter berättade sedan om flera projekt som pågår på nationell nivå:
Han började med de nya riktlinjerna från socialstyrelsen angående astma och KOL-behandling
och gav en bild av hur arbetet har gått till. Att vi rapporterar till luftvägsregistret är nu av stor vikt
för att kunna följa hur riktlinjerna följs.
Därefter informerade han om att läkemedelsverket inom kort kommer med nya
behandlingsrekommendationer för obstruktiva lungsjukdomar och om
NSK (nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning) som etablerades 2008. Här deltar SKL,
läkarsällskapet, hälso- och sjukvårdsregionerna, läkemedelsverket mfl. Målet är ökad nationell
samverkan.

18: Årsmötet avslutades med att Ulla Nyström Kronander tog över ordförandeklubban. Nästa
års vårmöte kommer att vara i Lund dit alla hälsas välkomna.

Justeras:
Maria Berner.

Pavlos Retsas

