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PROTOKOLL FÖRT VID ASTMA- OCH ALLERGI-
FÖRBUNDETS 30:E KONGRESS 21-22 MAJ 2016 
 

 

LÖRDAG 21  MAJ 
 
Paragraf nr Punkt på dagordningen 

 

§1  1. Kongressen öppnas 

 

 

Förbundsordförande Maritha Sedvallson hälsade ombud och gäster välkomna.  

 
Tack för gårdagens fina jubileumsprogram och särskilt tack till kanslipersonalen. I går delade vi 

ut guldsvalor till Britta Andersson, Lars Welin, Irma Grönberg, Gunilla Hedlin och Per-Åke 

Wecksell för förtjänstfulla insatser för Astma- och Allergiförbundet. Hälsningar och presenter 

för att uppmärksamma vårt 60-årsjubilum har lämnats till förbundet och forskningsfonden från 

Svenska föreningen för allergologi, Svenska Hjärt- lungförbundet, Svenska Celiakiförbundet, 

och flera läns- och lokalföreningar. Vi ska nu ha en kongress med givande diskussioner och 

trevlig social samvaro. Det har inkommit över 100 motioner vilket är rekord. Många goda och 

konstruktiva förslag har bifallits. Maritha förklarade kongressen öppnad. 

 

Trine Wettergreen Strömman, Norska Astma- och allergiförbundet, framförde 

en hälsning till kongressen.  

 

Allsång med ”Ge mig luft att andas”, specialskriven för kongressen, under 

ledning av Martin Kahnberg, Stockholms län. 

 

 

§2  2. Fastställande av röstlängd 

 
Maritha Sedvallson.  Ombudsförteckningen har upprättats av kongressbyrån.  

 

Kongressen beslutade 

 

Att  fastställa ombudsförteckningen med 107 närvarande ombud som röstlängd. 

 

 

§3  3. Kongressens behöriga sammankallande 

 
Maritha Sedvallson. Kallelse utsändes den 10/12 2015 . Handlingar utsändes 1/4 

2016 .  Detta är stadgeenligt. 

 

Kongressen beslutade 

 

Att  anse kongressen behörigt sammankallad. 
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§4  4. Fastställande av dag- och arbetsordning 

 
Maritha Sedvallson föredrog förslag till dag- och arbetsordning. 

 

Gerry Norén, Västra Götalands län. Det fattas en punkt ”övrigt” på 

dagordningen där jag har ett förslag. Det rör förbundets material.  

 

Pernilla Alm-Ramberg, Skåne län. Det är skillnad på dagordningsversionerna i 

papper och i paddan, vad gäller? 

 

Bertil Orrby, gjorde ett klargörande att vissa dagordningspunkter behandlas i ett 

sammanhang. 

 
Kongressen beslutade 

 

Att  godkänna förbundsstyrelsen förslag till dag- och arbetsordning. 

 

 

§5  5. Val av kongresspresidium 

 
Maritha Sedvallson, föredrog förbundsstyrelsens förslag till kongressens 

funktionärer. 

 
5:1 Ordförande för kongressen 

 
Kongressen beslutade 

 

Att välja Britta Andersson och Ingrid Burman till ordföranden för kongressen. 

 

5:2 Sekreterare för kongressen 
 
Kongressen beslutade 

 

Att välja Anders Rosén till sekreterare för kongressen. 

 

5:3 Rösträknare och justerare 
 
Kongressen beslutade 

 

Att välja Rolf Lindberg, Skåne län, och Birgitta Åström, Mellannorrland, till 

justerare, tillika rösträknare för kongressen. 
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§6  6. Val av kongressens utskott 

 
6:1 Redaktions- och beredningsutskott 

 
Kongressen beslutade 

 

Att välja Pernilla Alm-Ramberg, Skåne län, Anna-Lena Johansson, Västerbottens 

län, Solveig Enberg, förbundsstyrelsen,  Ulf Brändström, kansliet, och Eva-

Maria Dufva, kansliet till redaktions- och beredningsutskott för kongressen.  

 

 

6:2 Ekonomiutskott 
 
Kongressen beslutade 

 

Att välja Michael Thomasson, Dalarnas län, Lena Rosberg, Stockholms län, Gerd 

Starby, Jönköpings län, Gisela Petersson, förbundsstyrelsen, och Bertil Orrby, 

kansliet, till ekonomiutskott.  

 

 

§7 7. Förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska 
berättelser, inklusive Barnallergi- och Blomsterfonden, för 
åren 2013, 2014 och 2015 

 

Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen, föredrog verksamhetsberättelserna. 

 
Några punktnedslag ur den gångna verksamheten. 

 

Barnallergiåret inledde perioden. Vi kunde konstatera att många barn med allergi hamnar i ett 

utanförskap. Alla barn har en rätt till ett friskare liv. Nya föräldragrupper startades för att ge 

bättre möjligheter att hantera sin vardag. En digital mötesplats skapades med nu uppemot 2000 

deltagare. Familjestödsdagar vid Södergården har blivit populära. 670 000:- samlades in till 

barnallergifonden. Dessutom en mängd lokala aktiviteter i föreningarna som sammantaget gav 

stort genomslag i media. 

 

Vi har bildat två regioner utifrån beslut på förra kongressen och ytterligare två regioner är på väg 

att bildas. Det stärker vår organisation. 

 

Kampanjdagar och parfymfria veckan har varit framgångsrika med genomslag i media. Vårt 

kampanjmaterial har uppmärksammas för sin kvalitet. Astmadagen genomförs årligen. 

 

Födoämnesallergier har vi jobbat med utifrån ett familjeperspektiv. Ett faktaunderlag om 

familjernas situation har tagits fram. Unga allergiker är en viktig samarbetspart i allt 

familjestödsarbete. Våra familjehelger har fått stor uppskattning. Maritha läste upp en del 

tacksamhetsord från deltagare.  

 

Södergården har ökat sin beläggning med 13 % under perioden. 

 

Samhällspåverkan. Förbundet gör skillnad, vi påverkar lagstiftning, bestämmelser, ekonomiska 

resurser i budget och värderingar till gagn för allergiker. Lagstiftning för inskränkning av 

tobaksrökning, arbetsmiljön i skola och riktlinjer för astmavården är tre framgångsområden vi 
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haft. Framgångarna grundas ofta på vårt kunskapsbaserade påverkansarbete. Vi är en viktig 

remissinstans. 

 

Vi har gjort en total översyn av kansliets organisation. Vi har en samlad verksamhet inom media-

och kommunikation. En nysatsning på Allergia har gjorts.  

 

Nils-Allan Edman, Kalmar län. En fråga om vilka årsangivelser som gäller för det som står 

om Allergifakta i verksamhetsberättelse från 2014. 

 

Bertil Orrby, kansliet, förklarade dateringen av Allergifakta. Den kom sent på året och fick 

då årsdatering 2015 för att kännas fräsch. Men den hör till 2014 års verksamhet. 
 

Kongressen beslutade 

 

Att kongressen tagit del av verksamhetsberättelser för åren 2013, 2014 och 2015. 

 

Att kongressen tagit del av ekonomiska berättelser och fastställda balansräkningar 

för åren 2013, 2014 och 2015. 
 

 

 

§8  Talartidsbegränsning och nomineringsstopp 

  
Presidiet föreslog att talartid begränsas till 4 minuter för inlägg och 1 minut för 

replik och att nomineringsstopp till valberedning är 18.00 lördag 21/5. 
 

Kongressen beslutade 
 

Att talartiden begränsas till 4 minuter för inlägg och 1 minut för replik. 

 

Att nomineringsstopp till valberedning är lördag 21/5 18.00. 
 

 

§9  8. Revisorernas berättelser för 2013, 2014 och 2015 

 
Ulf Brännström, kansliet, föreslog att revisonsberättelsen anses föredragna 

genom att de finns i handlingarna. 

 
Kongressen beslutade 

 

Att   kongressen tagit del av revisionsberättelserna för åren 2013, 2014 och 2015. 

 

 

§10 9. Fråga om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet  

 
Kongressen beslutade 

 

Att  bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2013, 2014 och 2015. 
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§ 11  10. Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets 
forskningsfonds styrelses verksamhets- och ekonomiska 
berättelser för 2013, 2014 och 2015 

 

Hanna Vihavainen, fondsekreterare för forskningsfonden, föredrog 

forskningsfondens verksamhet. Tre år på tre minuter. Fonden har delat ut 22 miljoner till 

forskning varav 5,6 miljoner kommer från postkodlotteriet. Det är ganska mycket jämfört med 

liknande forskningsfonder, relativt vår storlek så är det mycket. Vi har introducerat ett nytt 

forskningsrelaterat bidrag som kan sökas av föreningar. Nio stipendier har delats ut till unga 

forskare. Vi bidrar till information om forskningsresultat. Vi har tagit fram 

kunskapssammanställningar om rinitastma respektive doftöverkänslighet. Skriften Allergifakta 

blir alltmer efterfrågad, upplagorna tar slut. I framtiden kommer den som bilaga till Allergia. Vi 

utbildar forskningspartners. Insamling till 90-konton. Svenskarna använder 24,7 miljarder till 

glass och godis jämfört med 5,8 miljarder till 90-konton. Vi samlade in 2,3 miljoner till 

forskningsfonden, vi prövar nya insamlingsformer som tar hjälp av social medier. 
 

Kongressen beslutade 

 

Att kongressen tagit del av verksamhetsberättelserna för åren 2013, 2014 och 2015. 

 

Att kongressen tagit del av ekonomiska berättelser och fastställda balansräkningar 

för åren 2013, 2014 och 205. 

 

 

§12 11. Revisorernas berättelser för forskningsfonden åren 
2013, 2014 och 2015 

 
Kongressen beslutade 

 

Att  kongressen tagit del av revisionsberättelserna för åren 2013, 2014 och 2015. 

 

 

§13 12. Fråga om Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets 
forskningsfonds styrelses ansvarsfrihet  

 
Kongressen beslutade 

 

Att  bevilja forskningsfondsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2013, 2014 och 2015. 
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§14 13. Rapport från arbetet med regionalisering och 
behandling av motion nr 99 

 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen, föredrog förbudsstyrelsens rapport från 

arbetet med regionalisering. Sverige går mot större regioner. Vi behöver möta den 

utvecklingen. Vi arbetar också utifrån den motion från Uddevalla som kongressen 2013 antog. 

Inriktningen är att vi samarbetar på frivillig basis för att bilda förstärkta regionorganisationer 

med gemensamma kanslier och resurser. Förbundet ger regionstöd när nya regioner bildas och 

stödjer erfarenhetsutbyte.  Mellannorrland (Jämtland, Gävleborg, Västernorrland)) och 

Mellansverige (Värmland och Västmanland), har bildat regioner.  Smålandsregion är på gång, 

Svealand diskuteras (Stockholm, Gotland Södermanland), Västra Götaland arbetar med 

underregioner, men är inte region i enlighet med vad kongressen beslutat. Utmaningar är 

inställningen ”man vet vad man har men vet inte vad man får.” Vad händer om vi bildar regioner 

som skiljer sig från det som den nya regionbildningen kommer fram till. Vi kan ändå inte vänta. 

Inriktningen från 2013 fortsätter med de riktlinjer vi har antagit. 
 

Rolf Lindberg, Skåne län. Stadgarna är inte uppdaterade med avseende på 

regionorganisationer och val av kongressombud. Förbundsstyrelsen bör se över det. 
 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen. Instämmer med att stadgarna behöver ses över. 

 

Lena Ericson, Stockholms län. Yrkar ”att en länsförening som har ett 

ansvarsområde som motsvarar de föreslagna storregionerna eller dagens 

sjukvårdsregioner, utifrån befolkningsmängd, antal universitetskliniker, 

vårdcentraler, sjukhus, kollektivtrafikens omfång m fl. regionala frågor kan 

komma i anspråk för medel för regionbildning från förbundet – även om 

länsföreningen inte går ihop med någon annan förening.” 

 
Ensam är inte stark. Regionbildning sker på många sätt och kan mötas i olika former. Därför 

behöver regionbildningsbidrag kunna ges till länsföreningar som samverkar i andra former. Det 

ska inte vara nödvändigt att gå samman för att samverka och få bidrag. 

 

Ingalill Bjöörn, valberedningen. Jag vill berätta att det är fantastiskt roligt att gå samman 

med annat län. Jag är ordförande i region Mellansverige. Vårt förbund måste tänka annorlunda i 

framtiden. Med större regioner får vi samordningsvinster och större möjligheter att stödja 

lokalföreningarna.  
 

Robert Hejdenberg, förbundsstyrelsen. Ansvarskommitténs rapport ligger till grund för 

vår inriktning. Vi valde att försöka ligga steget före i processen. Stimulanspengarna syftar till att 

stödja detta. Det är lite lurigt att konstruera bidrag som stöder olika former av samverkan. Därför 

har förbundsstyrelsen beslutat att yrka bifall till motion 99. Däremot yrkar vi avslag på 

tilläggsyrkandet från Lena Ericson. 

 

Bifallsyrkande till Lena Ericsons yrkande har skriftligt inkommit från Anna-

Lena Johansson, Västerbottens län, Astrid Mäkitalo, Uppsala län, Dennis 

Bokedal, Västra Götalands län, Anna Wanhatalo, Norrbottens län och Alfred 

Palmhammar, Västra Götalands län.  
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Motion 99 Fördela mer regionala medel 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

  

 ”Förbundet skapar strategier för att kunna fördela mer resurser till regioner/län 

för det intressepolitiska arbetet för att driva vård- och tillgänglighetsfrågorna på 

ett framgångsrikt sätt. 

 

Förbundet utreder möjligheten att främja nybildningen av storregioner som 

harmoniserar med de tänkta sjukvårdsregionerna.” 
 

 

Att bifalla tilläggsyrkandet från Lena Ericson. 

   

”att en länsförening som har ett ansvarsområde som motsvarar de föreslagna 

storregionerna eller dagens sjukvårdsregioner, utifrån befolkningsmängd, antal 

universitetskliniker, vårdcentraler, sjukhus, kollektivtrafikens omfång m fl. 

regionala frågor kan komma i anspråk för medel för regionbildning från 

förbundet – även om länsföreningen inte går ihop med någon annan förening.” 

  

 

§15 14. Förbundsstyrelsens förslag angående enhetlig 
medlemsavgift 

Motionerna 83-87 Enhetlig medlemsavgift 
 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens förslag.  
Om någon ringer till mig och frågar ”Vad kostar det att bli medlem i förbundet” så måste jag 

svara att det vet jag inte eftersom avgiften inte är enhetlig landet runt. Kongressen har tidigare 

beslutat om enhetlig medlemsavgift och har rätten att besluta över distrikt och lokalföreningar. 

Denna information har inte nått ut. Det ber jag om ursäkt för. Förbundsstyrelsens förslag ger mer 

till lokalföreningarna. Med enhetlig avgift minskar också administrationskostnaderna. 

 

Pernilla Alm Ramberg, Skåne län. Yrkar att  

” -Att införa en enhetlig medlemsavgift som börjar gälla 2018. 

- Att medlemsavgiften är 200 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för 

familjemedlem under åren 2018 och 2019. 

- Att det nya systemet prövas till kongressen 2019 då ett nytt beslut tas om 

medlemsavgift för kommande period. Under 2019 tar lokalföreningarna beslut 

om att medlemsavgiften för år 2020 är den som kongressen beslutar. 

- Lokalföreningarnas stadgar ligger kvar under prövotiden och tas upp till beslut 

under kongressen 2019.” 

 
Det är jättebra med enhetlig medlemsavgift. Men vi har farhågor hur systemet kommer att 

fungera. Det handlar om storleken på avgifterna och föreningarnas självbestämmande. Vi har ett 

jämkningsförslag som innebär att vi skjuter på stadgeändringen till nästa kongress och tar 

perioden som en prövotid. 

 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen. Argumentet om varför ändra 2017, när föreningarna 

redan beslutat om sina avgifter? Alla föreningar har inte ändrat avgifterna med avvaktan på 
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kongressens beslut. En högre avgift stärker den lokala ekonomin och därmed 

självbestämmandet.  
 

Martin Kahnberg, Stockholms län. Vad gäller för de som är medlemmar i två föreningar? 

Det gäller framförallt för medlemmarna i internetföreningen.  
 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen. Det finns motioner om detta som kommer senare.  

 

Eleonor Idenfors, Västerbottens län. Yrkar ”Vi vill sänka avgiften som går till 

förbundet till 100 kronor och ligga kvar på nuvarande avgift.”  

 

Skriftligt bifallsyrkande till Pernilla Alm-Rambergs andra att-sats från Rune 

Westerlund, Uppsala län. 

 

Bifallsyrkanden till förbundsstyrelsens förslag har skriftligt inkommit från 

ombuden från Norrbottens län via Eva Lundström, Uppsala län via Astrid 

Mäkitalo, Stockholms län via Maria Fälth, Blekinge län via Eskil Hedberg, 

Dennis Bokedal, Västra Götalands län och Christina Holmgren, Västerbottens 

län. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  

 

Att  införa enhetlig medlemsavgift, och alltså avskaffa föreningsavgiften.  

 

Att  medlemsavgiften för huvudmedlemmar för perioden 2017-2019 blir: 200 kr för 

år 2017, 250 kr för år 2018 och oförändrat för år 2019.  

 

Att  införa ett nytt bidrag till lokalföreningarna på 100 kr per betald huvudmedlem. 

Bidraget för familjemedlemmar behålls som det är idag, 50:- 

 

Att avslå yrkande från Pernilla Alm-Ramberg. 

 

Att avslå yrkande från Eleonor Idenfors. 

 

 

Motionerna 83-87 Enhetlig medlemsavgift 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

Att bifalla motion 83 första att-satsen, 84 första att-satsen, motion 85, motion 86 

första att-satsen, motion 87 första att-satsen. 

 

 ”Medlemsavgiften är densamma oavsett vilken lokalförening man tillhör.” 

 

Att  avslå motion 84 andra att-satsen, motion 86 andra att-satsen. 

 

Att  anse motion 83 andra och tredje att-satserna samt motion 87 andra att-satsen 

som besvarade. 

 

Att  ge kommande förbundsstyrelse i uppdrag att se över rabattreglerna. 
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Mikael Forsberg, revisor. Påpekade att kongressen 2013 fattade beslut om 

medlemsavgifter som gäller till 2018. Måste uttalas att detta kongressbeslut 

upphäver förra kongressens beslut. Kongressen menade att så är fallet och 

noterar det till protokollet. 

 

 

§16 15. Förbundsstyrelsens förslag till ändring av stadgan för 
lokalförening 

 

Bertil Orrby, kansliet. Ändringar i stadgarna är en konsekvens av de beslut vi tog kring 

medlemsavgiften på punkt 14. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  stryka punkt 8 i § 8 Årsmötets dagordning ur förbundets stadgar för 

lokalföreningar.  

 

Att  stryka de två sista orden i stadgarna för förbundet, § 3 Medlemskap. 

 

 

§17 16. Beslut om medlemsavgifter för åren 2017-2019 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

  

Att medlemsavgifterna till förbundet fastställs, i enlighet med beslut på punkt 14, det 

vill säga 200 kr för huvudmedlem år 2017, 250:- år 2018 och 2019. Samt 50 kr 

för familjemedlem. 

 

 

§18  Mötestorg kring motioner   
 Ajournering av kongressförhandlingarna till 15.30 

 

Bertil Orrby, kansliet, informerade om arbetsformerna i mötestorgen.  

 

Kongressen övergick till arbete i mötestorg kring inkomna motioner. 

Kongressombuden diskuterade och yrkade vid mötestorgsstationerna. Alla 

förslag och yrkanden tas upp till beslut i plena. Motioner där inga yrkanden 

andra än förbundsstyrelsens förslag till svar finns kommer att behandlas i ett 

gemensamt avslutande beslut. 

 

 

§19 Förhandlingarna återupptogs 

 

Presidiet informerade återigen om arbetsordningen och frågade om 

förslagsställande är avslutat.  
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§20 17. Motionsbehandling i plena 

 

Presidiet föredrog vilka motioner som det inte har inkommit något annat 

yrkande än förbundsstyrelsen. Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens 

förslag sammantaget för dessa. Besluten redovisas nedan för respektive motion. 

 

Röstlängden justerades till 101 närvarande ombud. 

 

 

Motion 1 Mer fokus på kärnfrågan vårdpolitik 
 
Leif Henriksson, förbundsstyrelsen. Vi jämkar oss och yrkar bifall till sjätte att-

satsen. 

 

Mimi Wandeli, Stockholms län. Yrkar ” bifall på punkt 6 i motionen att 

uppvakta Socialstyrelsen och påverka aktivt för nationella riktlinjer och 

certifiering för allergi.” 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla motionens andra, fjärde och sjätte att-satser. 

 

 ”Förbundet arrangerar/bjuder in till nätverksträffar om vård (fysiska möten 

och/eller videokonferenser) med olika teman; t.ex. driva frågan om certifiering 

av astma/allergi/KOL-mottagningar i primärvården, allergikonsulenter, 

allergologer, andra specialister, frågan om kliniska allergicentra i 

regionerna/länen, implementeringen av de nya nationella riktlinjerna för vård 

vid astma och KOL, e-hälsa, egenvård, lobbymetoder mm. 

 

 Koppla våra intressepolitiska mål inom vårdpolitiken till en 

kommunikationsplan, där vi har ett system med transparens inifrån och ut och 

utifrån och in så att förbundet och de olika läns- och regionföreningarna är 

samspelta. 

 

 Uppvakta Socialstyrelsen och påverka aktivt för nationella riktlinjer och 

”certifiering” för allergi. 

  

Att i övrigt anse motionen besvarad.  

 

 

Motion 2 Bättre allergivård 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 
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Motion 3 Prioritering av allergikonsulenter 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Astma- och Allergiförbundet i sitt framtida intressepolitiska arbete särskilt 

pekar på behovet av allergikonsulenter som komplement till de självklara 

professionerna läkare och sköterska.” 

 

 
Motion 4 Modell för att driva frågan om kliniskt allergicentrum 
 
Kristina Hermansson, förbundsstyrelsen. Vi arbetar redan med opinionsbildning och 

lobbyverksamhet i frågan därför anser vi motionen besvarad. 
 

Mimi Wandeli, Stockholms län. Yrkar bifall till motionen. 

 
Frågan om kliniskt allergicentrum är viktigare än någonsin i en situation med många olika 

vårdgivare i en fragmenterad vårdorganisation. Var och en jobbar på sitt eget sätt med allergier. 

Därför behövs ett centrum med specialkunskap och samordnande uppgifter.  

 

Kongressen beslutade enligt Mimi Wandelis yrkande  

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet verkar för att bjuda in existerande och fungerande allergicentra från 

exempelvis Östergötland och Helsingfors. För att få ett exempel på en lyckad 

modell för ett allergicentrum så att vi får mer kunskap och inspiration för att 

driva frågan i våra respektive regioner/landsting. ” 

 

 

Motion 5 Fler allergicentrum och allergologer 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 6 NO-mätare på vårdcentraler 
 
Christina Hermansson, förbundsstyrelsen. Vi delar motionens grundinställning men 

följer socialstyrelsens riktlinjer, därför kommer inte NO-mätare i första hand. Vi kan inte 

bestämma att landstingen köper in. 

 

Eskil Hedberg, Blekinge län. Yrkar bifall till motionen. Många vet inte vad en NO-

mätare är. NO-mätare är hjälp till effektivare och rättvisande diagnostik.  

 

Pernilla Alm-Ramberg, Skåne län.  Kunskap inom vården är jätteviktig för att vi ska få 

bra bemötande inom vården. Nu har vi ett bra tillfälle att påverka de nationella riktlinjerna. 

Förbundet måste stödja det lokala arbetet för att påverka vårdcentralerna. 

 

Skriftligt bifallsyrkande har inkommit från Nils-Allan Edman, Blekinge län. 
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Kongressen beslutade efter votering enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad.  

 

 

Motion 7 Personligt stöd vid träning 
 

Christina Hermansson, förbundsstyrelsen. Vi håller med motionären att personligt stöd 

vid träning är viktigt och bifaller därför motionen. 
 

Maria Fälth, Stockholms län. Yrkar bifall till motionen och förbundsstyrelsens 

förslag. Jag tycker motionen är jättebra och vill ytterligare betona hur viktigt detta är. Ta tag i 

detta och driv det lokalt.  
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att   bifalla motionen. 

 

”Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att möjligheter skapas för att vid 

fysisk träning vid astma få personligt stöd enligt riktlinjer för ledsagning.” 

 

 

Motion 8 Samverkan med vården 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

”Förbundet arbetar för att sjukvården hänvisar patienter med astma, allergi och 

överkänslighet till våra föreningar. Hos oss kan de få stöd, känna sig 

inkluderade och få en gemenskap i vardagen. Vi kan hjälpa till med praktiska 

problem och utbyta erfarenheter som gör att vardagen fungerar lättare. 

 

Förbundet på nationell nivå samverkar med läkarföreningar, 

barnläkarföreningar, ASTA (astmasjuksköterskor) och dietistförbund så att 

dessa förbund i sin tur vänder sig med uppmaningar till sina medlemmar om att 

samverka med de lokala Astma- och Allergiföreningarna. 

 

 Förbundet tar fram ett lättillgängligt material som lokalföreningarna kan 

använda i kontakterna med vårdcentraler.” 

  

 

Motion 9 Doftfria sjukhus 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ” Vi ska jobba mer aktivt för att sjukhusen ska bli doftfria.” 
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Motion 10 Nötfria sjukhus och vårdinrättningar 
 

Mikaela  Odemyr, förbundsstyrelsen. Vi delar uppfattningen i motionen men anser den 

besvarad genom att vi jobbar med påverkansarbete men inte kan bestämma vad landstinget ska 

göra.  
 
Camilla Tredal, Skåne län. Yrkar bifall till motionen. 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag   

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 11 Doftfritt på BB 
 

Christina Hermansson, förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen jämkar sig och 

yrkar bifall till motionen. Vi kan också arbeta för att information ska gå till 

MVC.  

 

Eva Örnberg, Skåne län. Yrkar bifall till motionen. Tack för svaret. 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla motionen 

  

 ”Skicka informationsmaterial till alla BB om syntetisk dofts påverkan på 

småbarns luftvägar och samtidigt arbeta för en doftfri avdelning. 

 

Skicka samma informationsmaterial till alla BVC. 

 

Även informera om lämpliga ersättningsprodukter enligt AoA:s lista och skicka 

med densamma för att byta ut parfymerade produkter” 

 

 

Motion 12 Rök och doftfritt i vården 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

”Särskild information om vikten att vara helt doftfria/parfymfria och rökfria ges 

till de personer som landsting/vårdinrättning anlitar för hemsjukvård. Kan även 

ingå klädbyten för att minimera risk för kontaminering.” 
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Motion 13 Bättre sjukhusmiljö 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

” Förbundet verkar för att sjukhusmiljön blir doft- och parfymfri, rökfri, nötfri 

och djurepitelfri. 

 

 Man garanteras mat som man tål om man blir inlagd på sjukhus.” 

 

 

Motion 14 Djur inom vården 
 

Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen. Pälsdjursfrågan är en av de största utmaningarna 

vi har framöver. Men det finns vissa enheter där nyttan överväger nackdelarna. I dessa fall ska 

man skärpa och arbeta efter tydliga riktlinjer. 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  

 

Att  bifalla motionens första och tredje att-satser, med förtydligandet att 

förbudsskyltar på vårdinrättningar gäller sällskapsdjur (när det gäller 

tjänstehundar ska framtagna vägledningar följas). 

 

 ”Kontakta SKL för att få hjälp med att informera samtliga vårdinrättningar 

(primärvård, sjukhus, habilitering, tandvård mm) i Sverige och informera om 

vilka problem som pälsdjur i verksamhetens lokaler kan medföra för barn och 

vuxna som är allergiska mot djur. 

 

 Förbundet yrkar på att samtliga vårdinrättningar sätter upp tydliga 

förbudsskyltar mot djur vid samtliga entréer och att man tydligt informerar om 

att det råder djurförbud i sina lokaler i samband med brevutskick, bokningar, 

telefon och på sina hemsidor.” 

 

Att anse motionens andra att-sats besvarad.  

 

 
Motion 15 Djur inom vård- och omsorg 

 

Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen yrkar bifall på hela motionen. 

 

Ann-Margret Andersson, Skåne län. Yrkar bifall till motionen. Tack för att 

förbundsstyrelsen nu bifaller hela motionen. Det är viktigt att vi får djurfritt i offentliga miljöer. 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag  

 

Att  bifalla motionen 

 

”Förbundet arbetar för att de nationella riktlinjerna för hundar i vård och omsorg 

är kända och följs inom skola, vård och omsorg. 
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Förbundet arbetar för ökad kunskap om allergier och överkänslighet även när 

det gäller andra djur som kaniner, katter och hästar i takt med att dessa djur blir 

vanligare inom vård och omsorg. 

 

Förbundet arbetar för att det ska finnas allergivänliga alternativ (skola, 

äldreboende etc) i varje kommun för dom som måste undvika djur för att inte bli 

sjuka.” 

 

Att  förbundet arbetar för att en egen vägledning tas fram när det gäller 

förutsättningar för införande av hund i skolan. 

 

 

Motion 16 Utbildning i doftfritt 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

Att  att bifalla motionens första att-sats. 

 

”Göra en uppföljning hos de utbildningar och landstingsanslutna platser som 

redan fått informationsmaterial om doft- och kemikalieöverkänslighet.” 

 

Att  anse motionens andra och tredje att-satser besvarade. 

 

 

Motionerna 17-22 
17 Växtförbud i vården 
18 Växtförbud i livsmedelsbutiker 
19 Växter bort från restauranger och caféer 
20 Växter bott från gym och simhallar 
21 Växtförsäljning bara i stängda skåp 
22 Inga växter i köpcentra 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionerna besvarade.  

 

 

Motion 23 Parfymerade produkter på flygplatser och flygplan 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionens första att-sats besvarad. 

 

Att  bifalla motionens andra och tredje att-sats. 

  

 "Verka för information som leder till att passagerare ombord på flygplan 

undanbedes bruka parfymerade produkter. 

 

 Verka för information som leder till att försäljning av parfymerade produkter på 

flygplatser flyttas till en avskild del separerad från annan försäljning.” 
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Motion 24 Bra ventilation i offentliga lokaler      
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens reviderade förslag  

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 25 Dofter i offentliga lokaler 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 26 Doftförbud i vården och begränsning av dofter i butik 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 27 Djur och dofter på apoteken 
 

Christina Hermansson, förbundsstyrelsen. Vi håller med yrkandet. 

 

Rune Westerlund, Uppsala län. Yrkar ”Om det finns flera apoteksbolag inom 

samma ort borde ett av dem kunna erbjuda djurfri lokal.” 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla motionens första att-sats. 

 

” Astma- och Allergiförbundet kontaktar samtliga apotek i Sverige 

(huvudkontor) och informerar om vilka problem starka dofter samt pälsdjur i 

verksamheternas lokaler kan medföra för människor med astma/allergi/ 

överkänslighet.” 

 

Att  anse motionens andra och tredje att-sats besvarade. 

 

Att bifalla yrkandet 

 

” Om det finns flera apoteksbolag inom samma ort borde ett av dem kunna 

erbjuda djurfri lokal.”  
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Motion 28 Djur och dofter i dagligvaruhandeln 
 

Emma Larsson, förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen jämkar sig och yrkar bifall 

på första och andra att- satserna 

 

Astrid Mäkitalo, Uppsala län. Yrkar bifall på andra att-satsen. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag  

 

Att  bifalla motionen. 

  

”Kontakta samtliga större dagligvarubutiker t ex ICA, COOP, Willys, Åhléns 

med mera i Sverige (huvudkontor) och informera om vilka problem starka dofter 

och djur i verksamheternas lokaler kan medföra för människor med 

astma/allergi/överkänslighet. 

 

Yrka på att samtliga dagligvaruhandlare snarast möjligt tar fram en policy för en 

sin verksamhet som medför; 

- att djur inte blir tillåtna att vistas i butikerna eller i direkt anslutning till 

entréerna, 

- att man inte har starkt doftande produkter blandat med parfymfria produkter 

eller försäljning av blommor eller andra starkt doftande produkter vid sina 

entréer.” 

 

 

Motion 29 Hundar i offentliga miljöer 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

Att anse motionens först att-sats besvarad. 

 

Att  bifalla motionens andra och tredje att-satser. 

 

 ”Förbundet arbetar för hundar inte får tas in i affärer, köpcentra och 

inomhusmarknader. 

 

 Förbundet uppmanar busstrafikföretag att införa djurfria turer samt att de tydligt 

skyltar och informerar om dessa turer.” 

 

 

Motion 30 Djur på banker 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 
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Motion 31 Dofter i offentlig miljöer 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att anse motionen besvarad. 

 

 

 Motion 32 Dofter inom kollektivtrafik  
 Motion 33 Information till bussföretag 

 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen. Jag ingår i trafikverkets nationella råd för 

tillgänglighet. Vi arbetar med alla de här frågorna. Därför anser vi att motionen är besvarad. 
 

Maria Fälth, Stockholms län. Motionärerna jämkar sig med förbundsstyrelsens svar. Vi 

förstår nu att det finns ett dokument, men det är inte lättillgängligt. 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att anse motionerna besvarade. 

 

 

Motion 34 Tillgänglighet på allmänna kommunikationer 
 

Jessica Zyrenia, Mellansverige. Det är viktigt att även taxi och färdtjänst kan vara ett 

alternativ när det är orimligt att kräva tillgänglighet på allmänna kommunikationer. 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet fortsätter arbeta för tillgänglighet på allmänna kommunikationer. 

 

Förbundet verkar för att påverka resebolag för tåg, flyg, bussar, färjor att ta 

hänsyn till allergiker vad det gäller dofter, pälsdjur, jordnötter. Tåg bör kunna ha 

särskilda ”allergivagnar”. 

 

 Anställd personal på resebolagen använder parfymfria produkter.  

 

Informationstext om dofter finns på biljetterna.” 

 
 

Motion 35 Förbundets roll avseende kollektivtrafiken 
 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen. Vi vidhåller förbundsstyrelsen förslag. 

 

Maria Fälth, Stockholms län. Yrkar bifall till hela motionen. 

 

Kerstin Fagerström, Stockholms län. Det var Stockholms läns astma- och 

allergiförening som fick SL att se till att försäljning av nötter stoppades på 

perronger i lokaltrafiken i Stockholm. 
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Kongressen beslutade enligt Maria Fälths yrkande   

 

Att bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet verkar för att mer aktivt arbeta för det nationella och internationella 

perspektivet avseende kollektivtrafiken. 

 

Att samordna arbetet med kollektivtrafikfrågorna över hela landet så vi 

tillsammans blir mer effektiva och strategiska, goda exempel kan spridas osv. 

Detta kan exempelvis ske med fysiska träffar, videokonferenser  etc.” 

 

 

Motion 36 Satsning på skolor och allergironder 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

”Förbundet fortsätter sitt arbete för en bättre skolmiljö ur aspekterna fysisk, 

social och pedagogisk miljö. 

 

 Förbundet fortsätter verka för implementering av allergirond i alla skolor. 

 

 Förbundet verkar för att kommuner antar en enkel allergipolicy. Syftet är att få 

ut kunskap och ge medvetenhet och på samma gång motverka särlösningar och 

utanförskap. 

 

Förbundet samarbetar med Specialpedagogiska skolmyndigheten i aktuella 

frågor, t.ex. frågan om skolhundar. 

 

Förbundet verkar för att de lokaler som nyttjas i flera verksamheter där skolan är 

en, omfattas av samma regler som skolan har i övrigt.” 

 

 

Motion 37 Lag om att miljön i skolor och förskolor ska vara nötfria 
 
Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen. Vi tycker frågan är viktig. Vi tror inte att 

lagstiftning är en framkomlig väg. Vi jobbar bättre gentemot professionen. 
 

Jessica Zyrenia, Stockholms län. Yrkar bifall. Det behövs lagstiftning. 

 

Anneli Andersson Shamzisadeh, Stockholms län.  Yrkar bifall. Ska gälla hela 

skoldagen. 

 

Skriftliga yrkanden på bifall till motionen från Ulla Andersson, Stockholms län, 

Anki Hörnlund Mellansverige, Christina Holmgren Västerbotten, Ann 

Wanhatalo, Norrbottens län, Maria Östbacka, Mellannorrland.. 

 

Röstlängden justerades till 102 närvarande ombud. 
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Kongressen beslutade efter votering enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 38 Doftfria skolor 
 
Siv Pettersson, förbundsstyrelsen. Vi delar uppfattningen att det ska vara doftfritt i 

skolorna. Kemikalier är ett stort problem. Det är svårgripbart och omfattande. Vi kan inte allt 

och måste samarbeta med andra. En god strategi är att visa på de goda exemplen. Därför avslår 

vi andra att-satsen. 
 

Ann-Margret Andersson, Skåne län. Yrkar bifall till hela motionen.  

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionens första och tredje att-sats. 

 

”Tillhandahålla skolsjukvården informationsmaterial vad gäller doft- och 

kemikalieöverkänslighet. 

 

Rekommendera oparfymerade produkter enligt AoA.” 

 

Att  avslå motionens andra att-sats. 

 

 

Motion 39 Dofter på rastplatser 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens reviderade förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 40 Frågor inom socialförsäkringsområdet 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet verkar för att genom Handikappförbunden påverka lagstiftningen 

och/eller tillämpningen av de lagar vi har för att öka skyddsnätet i 

socialförsäkringen för våra medlemmar med detta behov.” 

 

 

Motion 41 Parfymförbud inom offentlig förvaltning 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 
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Motion 42 Doftfria kommunala sammanträden och allmänna möten 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

  

 ”Astma- och Allergiförbundet verkar för att ge goda exempel på hur man kan 

öka tillgängligheten för flera att kunna delta i det demokratiska samtalet genom 

att hålla sammanträdena doft-, nöt- och citrusfria.” 

 

 

Motion 43 Pälsdjur inom skola, vård och omsorg 
 
Solveig Enberg, förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen jämkar sig med yrkanden att 

bifalla motionen. 
 

Ulla Andersson, Stockholms län. Tack för bifallet och jag förstår att tilläggsyrkanden inte 

kan göras men hoppas att förbundsstyrelsen tar till sig förslaget i sitt fortsatta arbete. 

 

Skriftliga bifallsyrkande till motionen från Judith Berntsson, Stockholms län, 

Annika Nilsson Norrbottens län. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet verkar för att på bred front fortsätta arbeta för ett kontrollerat 

införande av pälsdjur inom skola, vård och omsorg och bevaka att det endast är 

hundar som har ett pedagogiskt syfte som ska accepteras, dvs ej 

sällskapshundar.” 

 

 

Motion 44 Allergiboenden  
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 45 Förbud mot rökning på allmänna platser 
 
Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen. Vi håller inte med om att vi ska verka för fler 

rökkabiner. Vi ändrar oss därför och yrkar avslag på andra att-satsen. Vi yrkar 

också bifalla första att-satsen. 

 

Annika Nilsson, Norrbottens län. Rökkabiner är bra så länge det finns rökare och rökfria 

områden inte respekteras. Det behövs en plats dit vi kan hänvisa rökare. Yrkar därför bifall 

till motionens andra att-sats. 

 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen. Jag har förståelse för problematiken, men det vore att 

ta ett steg tillbaka. Det ska vara rökfritt som gäller. 
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Maria Fälth, Stockholms län. Yrkar bifall till motionen. Jag förstå att Leif kämpar för 

rökfritt, men varför kan förbundsstyrelsen inte anta första att-satsen. 

 

Mikael Forsberg, revisor. Ett problem med rökkabiner är att de som varit där sprider 

rökdoft. 

 

Skriftligt bifallsyrkande till motionen från Tuula Habenicht, Stockholms län. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla första att-satsen  

 

 ”Förbundet verkar för att rökning förbjuds på allmänna platser i Sverige.” 

 

Att avslå andra att-satsen 

 

Att anse tredje att-satsen besvarad. 

 

 

Motion 46 Rök- och parfymfria bostäder 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen 

 

 ”Uppmuntra fastighetsägare, kommunala och stiftelser, att inrätta rökfria 

fastigheter/trappuppgångar.” 

 

Uppmana privata fastighetsägare att inrätta rökfria fastigheter/trappuppgångar. 

 

Även få till parfymfria fastigheter.” 

 

 

Motion 47 Parfymfritt i gemensamma tvättstugor 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

  

 ” Tillskriva HSB med personlig kopia till johan.strom@hsb.se och 

anders.lago@hsb.se om att arbeta snabbt för parfymfria självdoserande 

tvättmaskiner i gemensamma tvättstugor efter hand som de gamla byts ut. Finns 

sådana redan skall de användas med för miljö och individ, bästa medel. Inte 

tillåtas leva kvar i gamla vanor med för alla olämpliga val. 

 

Även tillskriva Riksbyggen och andra stora aktörer detsamma.” 

 

Även tillskriva Hyresgästföreningen om att arbeta för detta och med personlig 

kopia till jan.johnsson@hyresgastforeningen.se.” 

 

 

mailto:jan.johnsson@hyresgastforeningen.se
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Motion 48 Rökning i bostäder 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 " Öka kunskapen om röks spridning hos Hyresgästföreningen och arbeta för att 

de ändrar formulering i sina riktlinjer. 

 

 Arbeta för fler rökfria bostäder och ingen rökning i nära anknytning till 

byggnader. 

 

 Fortsätta arbeta för att landstingen ska bli hårdare mot rökare, både personal 

som inte följer direktiv, inneliggare som smyger och besök.” 

 

 

Motion 49 Vårdhundar 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet verkar för att vårdhundar inte ska förekomma inom sjukhus och 

andra vårdinrättningars ordinarie lokaler. 

 

Förbundet verkar för att sätta tydliga gränser för forskningsprojekt eller klinisk 

verksamhet med vårdhundar så att dessa förläggs i separata byggnader helt 

skilda från vårdinrättningars ordinarie lokaler.” 

 

 

Motion 50 Parfymfri reklam 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 51 Information till hemtjänsten 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionens första att-sats. 

 

 ”Sammanställa informationsmaterial om astma, allergi och doft- och 

kemikalieöverkänslighet avsett för hemtjänstpersonal.” 

 

Att anse motionens andra och tredje att-satser besvarade. 
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Motion 52 Djur i bilbesiktningshallar 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad.  

  

 

Motion 53 Minskad kemikalieanvändning 
 
Emma Larsson, förbundsstyrelsen.  Förbundsstyrelsen jämkar sig och bifaller 

motionen. 

 

Jan-Erik Olsson, Skåne län. Yrkar bifall till motionen.   

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag.    

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet arbetar aktivt för minskad kemikalieanvändning. 

 

Förbundet utvecklar samarbetet med Naturskyddsföreningen, EFA m.fl. aktörer 

kring kemikalieanvändning. 

 

Förbundet verkar för en stärkt konsumentvägledning och skapar ett 

kunskapsunderlag kring farliga ämnen som vägledning för konsumenter av 

livsmedel, kläder och andra produkter.” 

 

 

Motion 54 Redovisning av innehållsförteckning 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionens första att-sats. 

 

 ” Förbundet fortsätter med att påverka för att hela innehållsförteckningen måste 

kunna redovisas för restauranger/butiker osv, inte enbart den 14 st. allergena 

ämnena som finns i lag nu.” 

 

Att  anse motionens andra att-sats besvarad. 

 

 

Motion 55 Reglering av märkning ”spår av” 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet fortsätter för att påverka för en starkare reglering i livsmedelslagen 

vad som innefattas av märkningen "spår av…". Idag finns vilseledande 

produktvisning att man missbrukar märkningen "spår av", samt i omvänd 

bestämda regler för bristande märkning vid stora risker. 
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Förbundet påverkar för att även EFA tar upp frågan i samband till den nya lagen 

som kom dec 2014.” 

 

 

Motion 56 Nöt- och jordnötsfria restauranger 
 
Mikaela Odemyr, förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen jämkar sig och yrkar 

bifall till motionen.   

 

Skriftligt bifallsyrkande från Maria Östbacka, Mellannorrland.  

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag   

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Astma- och allergiförbundet påverkar restaurang- och besöksbranschen i en 

riktning som leder till fler nöt- och jordnötsfria restauranger. 

 

 

Motion 57 Kampanjmaterial om nötter och nötfritt område 
 
Mikaela Odemyr, förbundsstyrelsen. Vi står fast vid att motionen ska vara besvarad. 

 

Mimi Wandeli, Stockholms län. Yrkar bifall till motionen. Det saknas material och 

annat stöd som skulle kunna stärka föreningarnas arbete mot nötallergier. 
 

Jesper Persson, Unga allergiker. Unga allergiker har tagit fram kampanjmaterial om 

nötallergier som kan passa skolmiljöer. 
 

Skriftligt bifallsyrkande till motionen från Maria Östbacka, Mellannorrland. 

 

Röstlängden justerades till 102 närvarande ombud. 

 

Kongressen beslutade efter votering enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 58 Märkning av metallföremål 
 

Emma Larsson, förbundsstyrelsen. Vi står fast vid att motionen ska vara besvarad. Vi 

arbetar med frågan, men att genomföra motionen skulle kräva mycket resurser som vi inte har. 

 

Ann-Margret Andersson, Skåne län. Yrkar bifall till motionen. Allergiframkallande 

metaller i produkter ska bort, det ska bara finnas rekommenderade produkter. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 
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Motion 59 Kriterier Hildingsängen 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 60 Certifiering av hantverkare 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  uppdra åt förbundsstyrelsen att under kongressperioden undersöka möjligheterna 

till genomförande av förslaget. 

 

 

Motion 61 Kommunikationsplan 
 
Robert Hejdenberg, förbundsstyrelsen. Vi jämkar oss och yrkar bifall till 

motionen 

 

Skriftligt bifallsyrkande till motionen från Pernilla Alm-Ramberg, Skåne län, 

Lena Rosberg, Stockholms län och Tuula Habenicht, Stockholms län. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

  

”Förbundet verkar för att arbeta strategiskt med kommunikation i hela vår 

organisation kopplat till våra mål och kontinuerligt följa upp resultatet av 

arbetet.” 

 

 

Motion 62 Nationell marknadsföring 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 63 Öka medlemsantalet 
 
Anna-Lena Didic, förbundsstyrelsen. Förbundet genomför många satsningar som ger 

uppmärksamhet. Att genomföra stora ytterligare landsomfattande kampanjer har vi inte 

ekonomiska resurser till. 
 

Astrid Mäkitalo, Uppsala län. Yrkar bifall till motionen. Vi deltar aktivt i förbundets 

kampanjer och har svårt att få människor att bli intresserade av vårt material. Det behövs mer 

reklam. 
 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen. Det rör sig om otroliga pengar att arbeta med TV-

reklam. Vill bara understryka det. 
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Jessica Zyrenia. Stockholms län. Allting går om man bara vill. 

 

Lena Rosberg, Stockholms län. Vi har varit framgångsrika i att värva medlemmar med 

enklare metoder. 
 

Mikael Forsberg, revisor. När vi gör kampanjer borde det alltid finnas med en 

värvningstalong.  
 

Pernilla Alm-Ramberg, Skåne län. Kan vi komma med i matlagningsprogram i TV som 

”gratisreklam”.  
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 
 
 

 Motion 64 Informationsmaterial på andra språk 
 
Christina Hermansson, förbundsstyrelsen. Vi vet att det är stor brist på 

informationsmaterial på andra språk, men vi måste ha projektmedel för att genomföra det.  
 

Patricia Delgado, Stockholms län. Yrkar att motionen bifalls även om vi inte får 

projektmedel. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen under förutsättning att projektmedel beviljas. 

 

 ”Förbundet verkar för att ta fram informationsmaterial på de vanligaste stora 

språken för våra invandrargrupper.” 

 

 

§21 Kongressen ajournerades till söndag 8.00   
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SÖNDAG 22 MAJ 
 

§ 22  Kongressförhandlingarna återupptogs 

 

Maritha Sedvallson delade ut pris i medlemsvärvartävlingen till Anna- Lena 

Didic, Annelie Möller, och Anette Torvidsson Eriksson. 

 

§ 23  17 Motionsbehandling forts 

 

Motion 65 Information till nyanlända 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad 

 

 

Motion 66 Information om luftburen allergi 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  uppdra åt marknadsansvarige att under kongressperioden undersöka 

möjligheterna till genomförande av förslaget för tidigast nästkommande 

budgetperiod gällande motionens första och andra att-satser. 

 

Att  anse motionens tredje att-sats besvarad. 

 

 

Motion 67 Allergias utgivning 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  avslå motionens första och andra att-satser. 

 

Att  anse motionens tredje att-sats besvarad. 

 

 

Motion 68 Marknadsföring genom pluggannonser 
 
Gisela Petersson, förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen jämkar sig och bifaller 

motionen. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla motionen.   

 

 ”Förbundet tar fram ”pluggannonser” som lokalföreningarna kan lämna till de 

lokala tidningarna för användning i papperstidningar och på deras webbplatser. 

Det kan både vara generella annonser och för särskilda kampanjer.” 
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Motion 69 Sprida informationsmaterial 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 70 Informera ministrar 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

 Motion 71 Kunskapsunderlag från Forskningsfonden 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 72 Doft- och kemikalieöverkänslighet erkänns som 
funktionsnedsättning 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  att bifalla motionen. 

 

”Arbeta för ett erkännande av doft- och kemikalieöverkänslighet/astmatiker är 

ett hinder i många sammanhang och jämställs med att vara ett 

funktionshinder/handikapp. Då syftet är att öka tillgänglighet i samhället. 

 

 Kontakta SKL för att få hjälp med att informera samtliga vårdinrättningar 

(primärvård, sjukhus, habilitering, tandvård mm) i Sverige och informerar om 

vilka problem som pälsdjur i verksamhetens lokaler kan medföra för barn och 

vuxna som är allergiska mot djur. 

 

 Förbundet yrkar på att samtliga vårdinrättningar sätter upp tydliga 

förbudsskyltar mot djur vid samtliga entréer och att man tydligt informerar om 

att det råder djurförbud i sina lokaler i samband med brevutskick, bokningar, 

telefon och på sina hemsidor.” 
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Motion 73 Andningsproblem som funktionshinder 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Tillskriva FSO om att arbeta även för att andningsproblem är ett 

funktionshinder. 

 

Tillskriva kommunernas tillgänglighetsråd och landstingens patientnämnder. 

 

Förmå dessa att med höjd kunskapsnivå arbeta även för att de som inte kan 

andas in vad som, när som och hur som ska ha lika rätt att vara en del av 

samhället.” 

 

 
Motion 74 Lagar och regler ska följa FN-konventionen 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  

 

Att  bifalla motionen. 

 

”Förbundet verkar för att lagstiftning och regelverk följer FN-konventioner om 

rättigheter. 

 

Förbundet fortsätter verka för att lagar och regler skrivs om så att astma, allergi 

och annan överkänslighet jämställs med andra funktionsnedsättningar.” 

 

 

Motion 75 Rådgivning om relationer 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

Att  anse motionen besvarad.  

 

 

Motion 76 Utökad konsumentvägledning 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. 

 

Att  bifalla motionen. 

 

”Förbundet undersöker möjligheten att ge utökad konsumentvägledning med 

syfte att ge våra medlemmar en mera omedelbart användbar 

konsumentvägledning.” 
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 Motion 77 Allergifrågor på utbildningsschemat 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens reviderade förslag  

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Allergifrågor med dess olika symptom och utvecklingstendenser ingår i 

lärarnas, på alla nivåer, utbildning. Detta bör vara till gagn för barnen, 

vårdnadshavaren(na), lärarna och övrig skolpersonal.” 

 

 

Motion 78 Allergikunskap i lärarutbildningen 
 

Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen. En ny läroplan kommer väldigt sällan. Om man 

skriver in det i läroplan så blir det fort inaktuellt. Det är effektivare att jobba med andra 

styrdokument. Som motionen är utformad, avser egentligen kursplaner, så besvarar vi motionen. 
 

Charlotta Nilsson, Stockholms län. Yrkar bifall till motionen. Vi behöver jobba 

aktivare med allergifrågor i skolorna. Vi vill lyfta det i läroplan i lärarutbildningar och speciellt 

speciallärarutbildning. 

 

Kongressen beslutade efter votering enligt förbundsstyrelsens förslag  

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 79 Allergikunskap i utbildning 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 80 Inrättande av allergipris 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  införa ett årligt allergipris för att uppmärksamma positiva insatser och ge 

förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram genomarbetade riktlinjer för detta. 

 

 

Motion 81 Södergårdens tillgänglighet och framtida inriktning 
Motion 82 Södergården ska vara öppen sommartid 

 

Mikaela Odemyr, förbundsstyrelsen. Finns det ett behov så ökar vi öppettiderna, men än 

så länge är det låg efterfrågan sommartid. Det handlar om ekonomi. 
 

Maria Fälth, Stockholms län. Yrkar bifall till motionerna 81 och 82.  

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  

 

Att  anse motionerna besvarade. 
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Motion 88 Sänkt medlemsavgift 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  avslå motionen. 

 

 

Motion 89 Ändringar i medlemsregistret 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  avslå motionens första att-sats 

 

Att anse motionen andra att-sats besvarade. 

 

Att  bifalla motionens tredje att-sats, med tillägget att utreda möjligheten i det nya 

medlemsregistersystemet. 

 

 ”Ändringar i medlemsregistret ska kunna ske hos föreningarna utav en behörig 

utbildad person.” 

 

 

Motion 90 medlemsregistret 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att   motionen anses besvarad. 

 
 

Motion 91 Medlem i flera föreningar 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under kongressperioden utreda möjligheten 

till såväl dubbelt medlemskap som förutsättningarna för en till detta kopplad 

rabattering av medlemsavgiften 

 

Att anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 92 Meddelande om medlemsavgifter 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 
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Motion 93 Stopp för projektanställningar 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  avslå motionen. 

 

 

Motion 94 Stärka nätverk 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet avsätter resurser för att möta och stärka relevanta nätverk med 

målsättningen att bilda nya lokalföreningar. 

 

 

Motion 95 Permanenta familjestöd 
Motion 96 Stöd till föräldrar 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens reviderade förslag 

 

Att  bifalla motionerna 

 

 ”Allergifamiljestödsprojektet implementeras i ordinarie verksamhet.” 

 

 Förbundet vidareutvecklar stödet för barnfamiljer på läns- och lokalnivå. 

 

 De lokala föräldragrupperna såsom självhjälpsgrupper får fortsatt stöd i sin 

verksamhet. 

 

Förbundet fortsätter verka för stöd till barnfamiljer med astma, allergi eller 

annan överkänslighet. 

 

 Förbundet fortsätter verka för att stimulera till bildande av föräldragrupper ute i 

landet.” 

 

 

Motion 97 Information till föreningarna 
 
Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen jämkar sig och yrkar 

bifall till motionen. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundstyrelsen och förbundskansliet kontaktar föreningarna innan de skall 

besöka kommunen, länet/landstinget, där det finns en Astma- allergiförening. 
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 Föreningarna informeras om pågående viktiga projekt som förbundet arbetar 

med, speciellt sådana som inte beslutats i kongressen.” 

 

 

Motion 98 Tillgänglighet till kansliet personal 
 
Robert Hejdenberg, förbundsstyrelsen. Det finns redan en sådan policy, därför besvarat.  

 

Ulla Andersson, Stockholms län. Yrkar bifall till motionen och ser fram emot att 

få se policyn. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 100 Informationsbank 
 
Siv  Pettersson, förbundsstyrelsen. Vi håller med om att det behövs en 

informationsbank, förbundsstyrelsen jämkar sig med bifall till motionen. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Skapa material i en informationsbank som är kopplade till ett visst ämne som 

lokal- och länsförningarna kan använda i sitt arbete, t ex olika kit, filmer, 

planscher, Youtube-klipp osv. 

 

 Se över vilka bilder vi använder i vårt material för att förklara våra 

allergisjukdomar.  

 

 Förbundet skapar olika små filmklipp för att enkelt kunna illustrera en allergi.”  

 

 

Motion 101 E-postadresser till lokal och länsföreningar 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  anse motionen besvarad. 

 

 

Motion 102 Bättre kommunikation avseende uppföljningar av motioner 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

 

 ”Förbundet verkar för att med en enkel och konkret metod presentera en 

effektueringslista av kongressbesluten så att alla aktiva kan följa och vara aktiva 

i förbundets pågående arbete. 
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Motion104 Information till lokalföreningarnas styrelser 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att  bifalla motionen. 

  

 ”Astma- och Allergiförbundet trycker upp ett litet informationshäfte ”ABC för 

våra föreningar” som stöd för de lokala föreningarna ute i landet, utöver de 

nuvarande stadgarna.” 

 

Röstlängden justerades till 100 närvarande ombud 

 

§24 18. Arvoden till förtroendevalda 

 
Ingalill Bjöörn sammankallande i arvodesgruppen, föredrog förslaget till 

arvoden till förtroendevalda.  

 

Mikael Forsberg, revisor. Det finns en funktion, som inte omnämns, det är 

valberedningens ordförande som kontinuerligt utför ett arbete. Det borde finnas 

med. 

 

Eskil Hedberg, Blekinge län. Yrkar att ”valberedningens ordförande får samma 

årsarvode som en förbundsstyrelseledamot. 

 
Kongressen beslutade enligt Arvodesgruppens förslag 

 

Att 1. Arvode till arbetsutskottet  

Arvode till ledamöterna i arbetsutskottet utgår med sammanlagt 7 (sju) 

basbelopp* per år, fördelat så att ordföranden erhåller 4 (fyra) basbelopp* och 

1:e vice ordförande 2 (två) basbelopp* och 2:e vice ordförande 1 (ett) 

basbelopp*. 

 

 2. Arvode till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen och ordinarie revisorer 

 Arvode till ordinarie ledamot i styrelsen och förtroendevald ordinarie revisor 

utgår med 0,2 basbelopp* per år. 

 

3. EFA 

Innehar någon i förbundsstyrelsen även ett uppdrag som ordinarie ledamot i 

styrelsen för EFA utgår ett arvode till denne på 1 (ett) basbelopp*. 

 

 4. Övrigt  

 

Sammanträdesarvode  

Till ledamöter och ersättare i förbunds- och fondstyrelse, förtroendevald revisor 

och ersättare, deltagare i arbetsgrupper samt för tillfälliga arbetsinsatser på 

uppdrag av kongressen eller förbundsstyrelsen skall arvode utgå med 1/60-del 

av gällande basbelopp* per sammanträde, dock högst ett per dag.  

 

Förlorad arbetsförtjänst  
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Förlorad arbetsförtjänst per tjänstledighetstillfälle (max 3 000 kr) ersätts mot 

uppvisande av intyg från arbetsgivare, eller företagare intyg av revisor, 

studerande och arbetslösa mot intyg av ersättningsreducering. Vid nedsättning 

av arbetstiden ersätts förlorad arbetsförtjänst och bortfall av pension mot 

uppvisande av arbetsgivarintyg. Vid ersättning för förlorad arbetsförtjänst till 

t.ex. egenföretagare gäller att ersättningsbeloppet följer reglerna hos 

Försäkringskassan.  

 

Traktamente  

Traktamenten för förtroendevalda utgår i enlighet med Skatteverkets schablon 

för skattebefriade belopp.  

 

Bilersättning 

 För tjänsteresa med egen bil utgår i enlighet med Skatteverkets schablon ett 

skattefritt belopp (för närvarande 1,85 kr/km).  

 

*Med basbeloppet avses prisbasbelopp vilket för år 2016 är 44 300 kr. 

 

Att anta yrkande från Eskil Hedberg.   

 

”Valberedningens ordförande får samma årsarvode som en 

förbundsstyrelseledamot.” 

 

§25 19. Val av förbundsordförande 

 

Ingalill Bjöörn föredrog valberedningens förslag att välja Maritha Sedvallson, 

Mellannorrland, till förbundsordförande. 

 

Kongressen beslutade med acklamation enligt valberedningens förslag 

 

Att  välja Maritha Sedvallson till förbundsordförande. 

 
Maritha tackade för förnyat förtroende. Tre år går jättefort. Det är så många kontakter man ska 

knyta och många frågor att sätta in sig i med en stor spännvidd på olika områden. Jag är mycket 

för lagarbete i förbundsstyrelsen. Med ett gott lag får vi resultat. Vi fortsätter fördela 

intressefrågor och regionansvar mellan oss. Tack för det fina mottagande jag alltid får när jag 

besöker er. Jag är talesperson för er och ser fram emot att få fortsätta våra dialoger. 

 

§26 19:1. Val av förste och andre vice ordförande 

 

Ingalill Bjöörn föredrog valberedningens förslag att välja Leif Henriksson till 

förste vice ordförande. 

 

Kongressen beslutade med acklamation enligt valberedningens förslag 

 

Att  välja Leif Henriksson, Västra Götalands län, till förste vice ordförande. 
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Ingalill Bjöörn föredrog valberedningens förslag att välja Mikaela Odemyr,  till 

andre vice ordförande. 

 

Kongressen beslutade med acklamation enligt valberedningens förslag 

 

Att  välja Mikaela Odemyr, Mellannorrland, till andre vice ordförande. 

 

 

§27 20. Vision 2025    

               Motion 103 Friskare liv 

 
 

Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen, föredrog förslag till Vision 2025. Nu ska 

vi vara lite visionära och drömma lite grann. Drömma lite lagom så man kommer en bit på väg. 

Konsten är att forma en realistisk dröm.  

 

Maria Fälth, Stockholms län. Stockholms län har lagt ned mycket arbete på detta 

dokument, Vi vill tacka förbundsstyrelsen för dokumentet. Det är viktigt att det kompletteras 

med en tids- och handlingsplan. 

 

Astrid Mäkitalo, Uppsala län. Yrkar att ”ett tillägg till kapitlet Vision för ett 

tillgängligt samhälle. Det finns anpassade bostäder för människor med allergiska 

sjukdomar.” 
 

Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen bifaller yrkande från Astrid 

Mäkitalo. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 
Att  anta Vision 2025 

 

Att bifalla yrkande från Astrid Mäkitalo 

 

”Ett tillägg till kapitlet Vision för ett tillgängligt samhälle. Det finns anpassade 

bostäder för människor med allergiska sjukdomar.” 
 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 

Att   anse motion 103 besvarad. 
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§28 21. Fastställande av verksamhetsplan för perioden     
2017-2019.  

 

Mikaela Odemyr, förbundsstyrelsen, fördrog förslaget till verksamhetsplan 

genom att lyfta några centrala frågor att arbeta med. 

 
Föreningarna. Ensam är inte stark, har man en förening bakom sig kan man påverka mer och få 

gemensak och stöd. Stärker man individen så får vi fler medlemmar som kan bygga starka 

föreningar. Bristen på kunskap i samhället är det största problemet för oss. Det är därför viktigt 

med forskning och att forskningens resultat sprids till sjukvård, restauranger mm. Vi sprider 

kunskap med bl a Allergia och i utbildningar. Vi ska vara bärare av den senaste kunskapen inom 

allergi. Påverkansarbete gentemot politiska beslutsfattare, myndigheter och media. Samarbete 

med forskningen, Unga allergiker, HSO, EFA. 

 

Astrid Mäkitalo, Uppsala län. Yrkar ”Vi anser att FS utvecklar samarbete, 

snarast, med de länsföreningar som aktivt deltar i införandet av nationella 

riktlinjer för Astma Kol. Vi föreslår att det bildas nätverk.” 

 

Monica Svenningsson, Stockholms län. Yrkar att under målgrupper ska en punkt 

läggas till. Den ska lyda ”Personal inom förskola och skola”.  

 

Maria Gillberg, Halland län. Yrkar att ”under denna punkt vill vi tillägga att 

man ska skapa kognitivt hjälpmedel i form av applikationer som underlättar för 

allergiker och även t ex restaurangägare.” 

 

Anki Hörnlund, Mellansverige. Yrkar att ”ett tillägg görs att man ska sprida 

kunskap om matallergier.”  

 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen bifaller yrkande från Astrid Mäkitalo, Anki 

Hörnlund, och Monica Svenningsson. Yrkandet från Maria Gillberg ska utredas. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 
Att  anta verksamhetsplanen för 2017-2019. 

 

Att bifalla yrkande från Astrid Mäkitalo. 

 

”Vi anser att FS utvecklar samarbete, snarast, med de länsföreningar som aktivt 

deltar i införandet av nationella riktlinjer för Astma Kol. Vi föreslår att det 

bildas nätverk.” 

 

Att bifalla yrkande från Monica Svenningsson 

  

”Att under målgrupper ska ytterligare en punkt läggas till. Den ska lyda; 

Personal inom förskola och skola.” 

 

Att bifalla yrkande från Anki Hörnlund 

 

 ”Ett tillägg görs att man ska sprida kunskap om matallergier.” 

 

Att utreda yrkande från Maria Gillberg vidare. 
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§29 22. Fastställande av rambudget för kongressperioden 

 

Gisela Petersson, förbundsstyrelsen. Föredrog förbundsstyrelsen förslag till 

rambudget för kongressperioden. En rambudget ska inte fastna i detaljer utan se de stora 

dragen. Budgeten är ett verktyg för att styra verksamheten. Den bygger på tidigare utfall och är 

en prognos för framtiden. Våra intäkter har minskat de senast åren 2013-15. De största tappen är 

annonsintäkter. Detta gäller generellt för alla. Statsanslagen har minskat. Vi har samtidigt 

minskat våra kostnader, trots det får vi minusresultat. Beslutade åtgärder om kostnadsminskning 

tar tid innan de får genomslag. Vårt fria egna kapital har minskat från 17 miljoner till 14 

miljoner från 2013 till 2015. Det är förutsättningarna för de förslag vi lägger i rambudgeten. 

 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

 
Att  godkänna förbundsstyrelsens förslag till rambudget 2016-2018. . 

 

 

§30 23. Fastställande av    
23:1 Antal ledamöter i förbundsstyrelsen 
23:2 Antal ersättare i förbundsstyrelsen  
 

Ingalill Bjöörn, valberedningen, föreslog att det ska vara nio ordinarie ledamöter 

och tre ersättare. 

 

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

 

Att  fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till nio ordinarie och tre  

ersättare. 

 

 

§31 24:1. Val av ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen 
 
Ingalill Bjöörn, valberedningen, presenterade valberedningens förslag. Vi har 

verkligen försökt fördjupa oss i vad en förbundsstyrelse behöver ha för kompetens. Vi behöver 

bred kompetens. Geografisk spridning, jämställdhet och spridning i åldrar har också varit 

faktorer som påverkat. När man sitter i en förbundsstyrelse ska man kunna lyfta sig och tänka 

nationellt. Man ska inte företräda sin lokalförening utan helheten. Valberedningen har deltagit på 

förbundsstyrelsemöten och valberedningen är eniga i sitt förslag. 

 

De enskilda personerna har presenterats i skrift som en del av kongresshandlingarna. Ingalill 

gjorde en kort muntlig presentation av de föreslagna personerna 

 

Valberedningens förslag är; Emma Larsson, Skåne län, Solveig Enberg, 

Södermanlands län, Gisela Petersson, Skåne län, David Lindvall, Unga 

allergiker & Gotlands län, Jan Olson, Stockholms län, Gunnel Mimi Wandeli, 

Stockholms län. 

 

Övriga föreslagna är Anna-Lena Didic, Mellannorrland, Marie Göthe, Västra 

Götalands län, Christina Hermansson, Uppsala län, Michael Thomasson 

Dalarnas län, Ann-Cristin Östling, Mellannorrland.  
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PLÄDERINGAR 

 
Maria Fälth, Stockholms län, pläderade för Gunnel Mimi Wandeli. 

Maria Näsström, Mellannorrland, pläderade för Ann-Cristin Östling. 

Sofia Olsson, Unga allergiker, pläderade för David Lindvall. 

Rickard Didic, Örebro län, pläderade för Anna-Lena Didic. 

Gun Lundqvist, Örebro län pläderade för Anna-Lena Didic. 

Gullan Svahn, Örebro län pläderade för Anna-Lena Didic. 

Astrid Mäkitalo, Uppsala län, pläderade för Christina Hermansson. 

Pernilla Alm-Ramberg, Skåne län, pläderade för Emma Larsson och Gisela Petersson. 

Ann-Britt Jungblom, Västra Götaland, pläderade för Marie Göthe. 

Gerry Norén, Västra Götaland, pläderade för Marie Göthe. 

Michael Thomasson, Dalarnas län, pläderade för Anna-Lena Didic. 

Lena Ericsson, Stockholms län, pläderade för Gunnel Mimi Wandeli. 

Solveig Eriksson, Örebro län, pläderade för Anna-Lena Didic. 

Elias Andersson, Uppsala län, pläderade för David Lindvall. 

Jessica Zyrenia, Mellansverige, pläderade för hela valberedningens förslag.  
 

Röstlängden justerades till 100 närvarande ombud. 

 

Kongressen beslutade efter sluten omröstning  

 

Att välja  

Emma Larsson  94  röster 

Gisela Petersson   93  röster 

Gunnel Mimi Wandeli  93 röster 

David Lindvall    89 röster 

Solveig Enberg  84 röster 

Jan Olson   41 röster 

till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen. 

 

Röstetal för övriga föreslagna.  

Anna-Lena Didic  37 röster   

Marie Göthe   27 röster 

Christina Hermansson  18 röster 

Ann-Cristin Östling  20 röster 

Michael Thomasson    4 röster   

 

§32 24:2. Ersättare i förbundsstyrelsen 

 
Ingalill Bjöörn, valberedningen föredrog förslaget till ersättare i 

förbundsstyrelsen. De är Birgitta Alstergren, Norrbottens län, Thomas Haak, 

Uppsala län, Peter Norén, Västerbottens län. 

 

Övriga föreslagna är Anna-Lena Didic, Mellannorrland, Marie Göthe, Västra 

Götalands län, Christina Hermansson, Uppsala län, Michael Thomasson 

Dalarnas län, Ann-Christin Östling, Mellannorrland. 

 

Pläderingar 
Astrid Mäkitalo, Uppsala län, pläderade för Thomas Haak och Christna Hermansson. 

Eva Lundström, Norrbottens län, pläderade för Birgitta Alstergren. 
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Solveig Eriksson, Örebro län, pläderade för Anna-Lena Didic och Mikael Thomasson. 

Ann-Mari Ekberg, Västra Götaland, pläderade för Marie Göthe.  

Jessica Zyrenia, Mellansverige, pläderade för valberedningens förslag och Peter Norén. 

 

Röstlängden justerades till 99 närvarande ombud.   

 

Kongressen beslutade efter sluten omröstning 

 

Att välja  

Peter Norén    79 röster 

 Birgitta Alstergren   49 röster 

Anna-Lena Didic   44 röster 

 till ersättare i förbundsstyrelsen. 

 

Röstetal för övriga föreslagna. 

Thomas Haak   41 röster 

Ann-Christin Östling   29 röster 

Marie Göthe     26 röster 

Christina Hermansson   20 röster 

Mikael Thomasson     9 röster 

 

   

§33 24:3. Val av revisorer  24:4. Val av revisorsersättare 
 

Ingalill Bjöörn föredrog valberedningens förslag. Det är Mikael Forsberg, 

Stockholms län och Birgitta Bäuml, Jönköpings län som ordinarie revisorer och 

Lars Åstrand, Stockholms län, Jonny Johansson, Västra Götaland, som ersättare. 

 
Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

 

Att välja Mikael Forsberg, Stockholms län och Birgitta Bäuml, Jönköpings län till 

ordinarie revisorer 

 

Att välja, Jonny Johansson, Västra Götaland och Lars Åstrand, Stockholms län, till 

revisorsersättare. 

 

 

§34 25. Val till Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets 
Forskningsfond 

 

25:1 Val av ordförande i fondstyrelsen 
 

Ingalill Bjöörn föredrog valberedningens förslag. Det är Robert Hejdenberg, 

Hallands län. 

 

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

 

Att  välja Robert Hejdenberg, Halland, till ordförande i fondstyrelsen. 
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Robert Hejdenberg tackade för förtroendet. Jag blir lite rörd, det var min mamma som tog 

initiativ till fonden. Jag har fått med mig fondens utvecklingshistoria hemifrån. Forskning är 

grundläggande för att allergi ska vara sådant vi läser i historieböckerna om. Jag ska försöka att ta 

stafettpinnen vidare. Astma- och allergiförbundet är en helt central samarbetspartner. Vi behöver 

mer forskning och framförallt mer tvärvetenskaplig forskning.  
 

 

25:2 Val av ledamöter i fondstyrelsen 
 

Ingalil Bjöörn föredrog valberedningens förslag. Det är Ingrid Kallström 

Bengtsson, Kronobergs län, Susanne Hejra, Stockholms län, Gisela Petersson, 

Skåne län, och Lena Bertilsson, Örebro län. 

 

Kongressen beslutade enligt valberednings förslag 

 

Att välja  

Ingrid Kallström Bengtsson 

Susanne Hejra,  

 Gisela Petersson 

 Lena Bertilsson 

som ledamöter i fondstyrelsen. 

  

  25:3 Val av ersättare i fondstyrelsen 

 

Valberedningens förslag är Gunnar Hellberg, Susanne Rosén och Per-Åke 

Wecksell. 

 

Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

 

Att välja  

Gunnar Hellberg 

Susanne Rosén 

Per-Åke Wecksell 

till ersättare i fondstyrelsen. 

 

 

25:4 Val av revisorer i fondstyrelsen 
 

Ingalill Bjöörn föredrog valberedningens förslag. Det är Mikael Forsberg, 

Stockholms län, och Birgitta Bäuml, Jönköpings län.  

 
Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

 

Att välja Mikael Forsberg, Stockholms län och Birgitta Bäuml, Jönköpings län, till 

revisorer för fondstyrelsen. 
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25:5 Val av revisorsersättare i fondstyrelsen 

 
Valberedningens förslag är Lars Åstrand, Stockholms län och Jonny Johansson, 

Västra Götaland. 

 
Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 

 

Att välja Lars Åstrand, Stockholms län och Jonny Johansson, Västra Götaland, till 

revisorsersättare för fondstyrelsen. 

 

 

§35  26. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 

                 27. Val av ledamöter i valberedningen  

 

Solveig Enberg, beredningsutskottet, föreslog fem ledamöter till valberedningen. 

Solveig Enberg, föredrog beredningsutskottets förslag. Det är Rolf Lindberg, 

Skåne län, Eva Lundström, Norrbottens län, Siv Pettersson Örebro län, Lars 

Åstrand Stockholms län, Ann-Margret Andersson, Skåne län. Rolf Lindberg 

föreslås till sammankallande. 

 

Kongressen beslutade enligt beredningsutskottets förslag 

 

Att  valberedningen ska bestå av fem ledamöter. 

 

Att välja 

Rolf Lindberg 

Eva Lundström 

Siv Pettersson 

Lars Åstrand 

Ann-Margret Andersson 

till valberedning.   

 

Att utse Rolf Lindberg till sammankallande. 

 

§36 Uttalande 

 

Solveig Enberg, redaktionsutskottet, föredrog förslag till uttalande ”Drygt sex av 

tio med allergi utestängs från vanliga platser i samhället.”  

 

Astrid Mäkitalo, Uppsala län, Det är ett jättebra uttalande. Uppmanade oss alla 

att också följa det i praktiken. Det finns exempelvis hinder på vår kongress i 

form av dofter och rester av pälsdjur och rök. 

 

Kongressen beslutade enligt redaktionsutskottets förslag 

 

Att  anta uttalandet ”Drygt sex av tio med allergi utestängs från vanliga platser i 

samhället.”  
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§37 28. Kongressens avslutande 

 

Maritha Sedvallson.  Det känns roligt att bygga upp en ny styrelse. Samtidigt 

sorgligt att några lämnar arbetet i förbundsstyrelsen. Robert Hejdenberg, Siv 

Pettersson, Christina Hermansson och Ann-Cristin Östling avtackades. 

 

Robert Hejdenberg, Ur fondstyrelsen styrelse avgår några riktiga giganter. 

Robert och kongressen avtackade Britta Andersson (efter 15 år som ordförande i 

forskningsfonden), Inger Rådö, Roland Efraimson och Leif Henriksson. 

 

Britta Andersson framförde sitt varma tack 

 

Inger Rådö tackade för ett 30-årigt samarbete med förbundet. Särskilt tack till 

Kerstin Hejdenberg, Alf Andersson, Britta Andersson, Hanna Vihavainen och 

Roland Efraimson. Medan jag sett utredningar och myndigheters arbete komma 

och gå så ser jag Astma- och allergiförbundet bestå. Jag är imponerad av det 

arbete som Ulf Brändström Ingalill Bjöörn, Maritha Sedvallson och många 

andra gjort och gör för att leda förbundet. 

 

Maritha Sedvallson avtackade avgående ledamöter i valberedningen - Ingalill 

Bjöörn,  Lhena Hjalmarsson och Eskil Hedberg.  

 

Eskil Hedberg. Tänk er förbundet som ett kugghjul. Det är vi och ni tillsamman. 

Jag har förmånen idag att se 110 sådan kuggar här idag, jag vill se 110 fler. 

 

Maritha Sedvallson tackade alla ombud för en väl fungerande kongress. 

Presidiet tackades. Kansliet tackades. Ulf Brändström och Mikaela Odemyr åker 

nu till EFA:s kongress där Mikaela är nominerad till ordförande. 

 

Britta Andersson meddelade att fondstyrelsen har beslutat, att uppmärksamma 

förbundets 60-årsjubileum, genom att göra en extra anslagsutdelning på 10 

miljoner kronor med inriktning på allergiska barns villkor i samhället. 

 

Maritha Sedvallson förklarade kongressen avslutad. 

 

 

 

Vid protokollet 
 

 

_____________________________  

Anders Rosén 

 

 

Justeras 
 

 

_____________________________  _____________________________ 

Birgitta Åström   Rolf Lindberg 

     


