
Astma  och allergiförbundets  32:a kongress

PROTOKOLL  FöRT  VID  ASTMA  OCH  ALLERGI-

FORBUNDETS  32:A  KONGRESS  13-15  MAJ  2022

FREDAG  13  MAJ

Paragraf  nr Punkt  på dagordningen

%1 1. Kongressen  öppnas

Socialminister  Lena  Hallengren  hälsade  kongressen  via  länk.

Förbundsordförande  Maritha  Sedvallson  hälsade  ombud  och  gäster  välkomna.

Den  Mr  gången  är speciell.  Vi  har  en pandemi  bakom  oss med  flera  år av avskildhet,  En  del

längtar  efter  att kramas,  andra  är bekväma  med  att  ta ihand,  och  vissa  vill  ha avstånd.  Allt  ska

vara  ok  under  kongressen.  Det  är våra  erfarenheter  som  gör  att vi  har  olika  behov  av olika

förhållningssätt.  Låt  oss vara  toleranta  och  inbjudande  till  varandra.  Antar  ni utmaningen  att

under  varje  dag prata  med  någon  ni inte  känner  sedan  tidigare?

Ingrid  Kallström  Bengtsson  fondstyrelsen  för  forskningsfonden  hälsade

kongressen.

Fonden  har  delat  ut 9,7 rnkr  till  forskning,  Särskilt  vill  jag  lyfta  fram  forskning  kring  matallergi

hos barn.  Vi  vill  utveckla  insamlingsverksamheten.  Det  nationella  allergiprogrammet  käru'is

jätteviktigt.  Det  blir  synergieffekter,  med  ett  bra  program  blir  benägenheten  att ge till  forskning

också  stöne.  Jag vill  lyfta  forskningskommunikation.  Vi  ska ta större  plats  och  sprida  kunskap.

Nu  kan  vi  återuppta  verksamheten  med  forskningsrelaterade  medlemsträffar  efter  pandemin.

Fonden  och  förbundet  är två  gTenar  på sarnma  träa,  vi  har  störst  nytta  aV att växa  tillsammans.

Helena  Färnström,  tf  generalsekreterare,  presenterade  medarbetare  på kansliet.

Maritha  Sedvallsort  presenterade  förbundsstyrelsen.

!2 2. Parentation

Maritha  Sedvallson  ledde  parentation  för  avlidna  medlemrnar.

!3 3. Fastställande  av röstlängd

Maritha  Sedvallson.  Ombudsförtecla'iingen  har  upprättats  av kongressbyrån.

Kongressen  beslutade

Att fastställa  ombudsförteckningen  med  65 närvarande  ombud  som  röstlängd.
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g4 4. Kongressens  behöriga  utlysande

Maritha  Sedvallson.  Enligt  stadgarna  ska  kallelsen  skickas  rit  senast  1 jamiari

året  då kongressen  är. Kallelsen  skickades  rit  21 december  via  sändlistan  för

Föreningsbrevet.  Handlingar  till  kongressen  ska  finnas  tillgängliga  senast  6

veckor  före  kongressen  och  alla  handlingar  faru'is  prfölicerade  på  webben  I april,

6 veckor  innan.

Kongressen  beslutade

Att anse  kongressen  behörigt  utlyst.

!5 5. Fastställande  av dag-  och  arbetsordning

Maritha  Sedvallson  föredrog  förslag  till  dag-  och  arbetsordning.  Förslag  till

ändring  dagordningen  är att  flytta  punkt  25 -  antal  ledamöter  i FS till  före  punkt

23-24  val  av förbundsordförande  och  vice  o andre  vice  ordförande.

Kongressen  beslutade

Att godkänna  förbundsstyrelsen  förslag  till  dag-  och  arbetsordning  med  ändring  att

flytta  punkt  25 -  antal  ledamöter  i FS till  före  punkt  23-24  val  av

förbundsordförande  och  vice  o andre  yice  ordförande.

!6 6. Val av kongresspresidium

Maritha  Sedvallson,  föredrog  förbundsstyrelsens  förslag  till  kongressens

funktionärer.

6:1 0rdförande  för  kongressen

Kongressen  beslutade

Att vä5a Johan Groth och Ulrika Westerlund till  ord:föranden för kongressen.

6:2  Sekreterare  för  kongressen

Kongressen  beslutade

Att välja  Anders  Ros6n  till  sekreterare  för  kongressen.

6:3  Rösträknare  och  justerare

Kongressen  beslutade

Att vä5a Anette Torvidsson Eriksson, Mellannorrland och Sofia Lagerkvist,
Mellansverige,  till  justerare,  tillika  rösträknare  för  kongressen.
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!7 7. Val  av  kongressens  utskott

7:I  Redaktionsutskott

Kongressen  beslutade

Att vä5a Anna-Lena  Didic, förbundsstyrelsen, Charlotta Janson Josephsson,
kansliet,  Helena  Färnsten,  kansliet,  Solveig  Enberg,  förbundsstyrelsen  och

Rebecca  Juhlin,  Mellansverige,  till  redaktionsutskott.

7:2  Ekonomiutskott

Kongressen  beslutade

Att välja  Bertil  Orrby,  förbundsstyrelsen,  Astrid  Svensson,  kansliet,  och  Gisela

Petersson,  forsla'iingsfonden  till  ekonomiritskott.

98 8. Förbundsstyrelsens  verksamhets-  och  ekonomiska

berättelser,  inklusive  Barnallergi-  och  Blomsterfonden,  för

åren  2019,  2020  och  2021

Föredragningen  inleddes  med  en  filrnkavalkad  med  glimtar  ur  den  gånga

periodens  verksarnhet.

Maritha  Sedvallson,  förbundsstyrelsen,  föredrog  verksamhetsberätte1serna.

Det  är fantastiskt  att  fa se en så fin  resum6.  Det  har  varit  en av förbundets  märkligaste

verksarnhetsperioder  som  starkt  präglats  av pandemin.  När  den slog  till  visade  det  sig  att

förbundet  har  en central  roll  och  är en viktig  aktör.  Vår  server  fick  ligga  nere  en kort  periodi

böi'an  av pandemin  på givnd  av så högt  hyck  kring  förfrågningar  kring  Covid.  Pandemin  har

också  gjort  att vi utvecklat  vår  verksamhet  och  tagit  fram  kreativitet  i nya  verksarnhetsformer.  Vi

har  lärt  oss nya  arbetssätt  med  digitala  möten  och  webinarier.  Kansliet  har  till  stor  del  arbetat

hemifrån.

Vi  är en organisation  att  räkna  med.  Vi  har  drivit  på myndigheter  och  vårdsektorn  om  att  få klara

besked  kring  fördelar  och  risker  med  vaccin  och  behandlingar  för  Covid.  Vi  har  nått  politiska

framgångar.  Socialutskottet  har  tangat  upp  att vi  vill  ha ett samlat  ansvar  för  allergifrågorna  på

nationell  nivå.  Nu  föreslås  ett samlat  ansvar  inom  allergiornrådet.  Det  ligger  på riksdagens  bord

att ta ställning  till  under  nästa  vecka!

Kornmunikation  och  marknadsföring  är viktigt,  inte  minst  på sociala  medier.  Vi  berättar

medlemmarnas  historier  och  sprider  erfarenhet  och  forskningsresultat.  Så sätter  vi  våra  frågor  på

dagordningen.

Några  höjdpunkter  under  den gångna  perioden  är; Förstärkning  av tobakslagen  2019.  2020  blev

förbundet  utsedd  till  årets  patientf'öreträdare.  Svalan  övergick  till  nordisk  plattform.  2021

Allergilyftet  gav  oss kunskap  om  vad  som  kan  leda  framåt.  65 års jubileet.  Vi  har  fått  stort

genomslag  med  det  samlade  ansvaret.
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Bertil  Orrby,  förbundsstyrelsen,  föredrog  de ekonomiska  berättelserna

De  här  åren  har  vi  gått  med  överskott,  jämfört  med  f'öregående  period  som  gav  underskott.  Vi  var

tvungna  att  vända  utvecklingen,  och  det  har  vi  gjort.

Våra  huvudsakliga  intäkter  är statsbidrag  till  törbundet  och  Södergården,  postkodlotteriet,

produktannonser,  testamenten  och  insamlingar,  medlemsavgifter  samt  projekt.

Det  kostar  pengar  att  få pengar  när  det  gäller  projekten,  de är ett  nollsuinmespel.  Vi  har  inga

"byråkrater"  på  vårt  kansli.  Alla  anställda  är nödvändiga  för  att  få  till  stånd  verksamhet.

Kongressen  beslutade

Att kongressen  tagit  del  av verksamhetsberättelserna  för  åren  2019,  2020  och  2021

och  lägger  dem  till  handlingarna.

Att kongressen  tagit  del  av ekonomiska  berättelser  och  fastställda  balansräkningar

för  åren  2019,  2020  och  2021  och  lägger  dem  till  handlingarna.

!9 9. Revisorernas  berättelser  för  2019,  2020  och  2021

Birgitta  Bäuml,  revisor,  föredrog  revisionsberättelserna  för  2019,  2020  och

2021.

Kongressen  beslutade

Att kongressen  tagit  del  av  revisionsberättelserna  för  åren  2019,  2020  och  2021  och

lägger  dem  till  handlingarna.

% 10 10.  Fråga  om  förbundsstyrelsens  ansvarsfrihet

Kongressen  beslutade

Att bevi5a förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2019, 2020 och 2021.
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!  Il 11.  Stiftelsen  Astma-  och  Allergiförbundets

forskningsfonds  styrelses  verksamhets-  och  ekonomiska
berättelser  för  2019,  2020  och  2021

Susanne  Rosån,  forskningsfonden,  föredrog  forsla'iingsfondens

verksarnhetsberätte1ser.

Fonden  har  delat  ut 19 rnkr  till  35 forskningsprojekt.  Projektet  Kunskapsluckor  om  allergiska

barns  villkor  i samhället  har  därutöver  erhållit  10 rnkr  extra.  Omfattande  intervjuer  har

genomförts  med  barnfamiljer  om  deras  erfarenheter  vilket  bidragit  med  mycket  viktig  kunskap

till  forskningen.

Fonden  stöder  också  kunskapsspridning  i forma  av seminarier  och andra  möten.

Stipendium  till  Kerstin  Hejdenbergs  minne  ä 20 tkr  har  getts  till  9 unga  doktorander  i

barnallergisk  forskning.

Forskningskoinmunikation  är viktig,  vi har  satsat  mycket  på att föra  ut resultat  i sociala  medier

Allergia  mm.  Forskningspartner,  vi  tar  nya  tag  med  utbildningar  tillsammans  med  Hjärtlung  och

Reumatikerförbundet.  Det  är viktigt  med  brukarmedverkan  i patientnära  forskning.

Gisela  Peterson,  forskningsfonden,  föredrog  de ekonomiska  berättelserna.

Verksarnhetsintäkter  har  haft  en dipp  2019  och  2020  men  vänt  uppåt  2021.  Orsaken  till  dippen  är

att de svårprognosticerade  intäkterna  från  testamenten  minska.  Vi  har  även  fått  en mindre  andel

av intäkterna  från  Postkodlotteriet  från  f'örbundet.

Kostnaderna  minskade  också  2020  och  2021  på grund  av pandemin.

Resultatet  f8r  per  år f'ör åren  2017-2021  är 8,5, 8,8,  4,8,  4,5,  25 mkr.  Orsaken  till  det

exceptionellt  höga  resultatet  2021  är tinansiella  intäkter.  Det  är värdeökningar  på  placeringar

som  realiserades  i samband  med  att vi  bytte  fondförvaltare.

Det  egna  kapitalet  ligger  stabilt  )a'ing  115 rnkr  med  en dip  2020  (99rnkr).  Dippen  berodde  på

beslut  att använda  kapital  för  att finansiera  projekt  Kunskapsluckor.

Kongressen  beslutade

Att kongressen  tagit  del  av verksamhetsberättelserna  för  åren  2019,  2020  och  2021

och  lägger  dem  till  handlingarna.

Att kongressen  tagit  del  av ekonomiska  berättelser  och  fastställda  balansräkningar

för  åren  2019,  2020  och  2021 och  lägger  dem  till  handlingarna.
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512 12.  Revisorernas  berättelser  för  forskningsfonden  åren

2019,  2020  och  2021

Birgitta  Bäuml,  revisor,  föredrog  revisionsberättelserna  för  2019,  2020  och

2021.  Birgitta  betonade  att  forskningsfonden  är en stiftelse  och  därmed  lyder

under  andra  regler  än förbundet.  Det  innebär  att  det  formellt  sett  inte  ska  fattas

beslut  om  ansvarsfrihet  för  fondstyrelsen  ritan  revisorerna  rittalar  sig  enbart  om

att  verksamheten  bedrivits  i enlighet  med  stiftelsens  stadgar.

Kongressen  beslutade

Att kongressen  tagit  del  av  revisionsberättelserna  för  åren  2019,  2020  och  2021  och

lägger  dem  till  handlingarna.

!  13 13.  Fråga  om  Stiftelsen  Astma-  och  Allergiförbundets

forskningsfonds  styrelses  ansvarsfrihet

Kongressen  beslutade

Att beslutspunkten  inte  är aktuell  med  hänvisning  till  att forskningsfonden  är en

sti:ttelse.

!  14 Kongressen  ajournerades  till  lördag  8.45
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LöRDAG  18 MAJ

Maritha  Sedvallson  hälsade  gomorron.  Idag  ska  vi  titta  framåt.  Välkornmen  till

en  ny  arbetsdag.

Röstlängden  justerades  till  70 röstberättigade  och  närvarande  ombud.

!  15 Incheckning  mm

Jan  Orvegård,  processledare,  introducerade  incheckningsövningar.  Samtal  i

bikupor  genomfördes.  Ordet  "Tillsarnmans"  ska  prägla  dagens  arbete.

!  16 14.  Rapport  om  regionaliseringsarbetet

Förbundsstyrelsens  förslag

Motioner  nr  40-44

Jan  Olson  förbrindsstyrelsen,  föredrog  arbetsgruppens  rapport.

Vi  har  jobbat  ganska  länge  med  frågan.  Det  är ett omfattande  arbete.  Jag ska ge en kort

tillbakablick.  Läs också  rapporten.  Antalet  t?5reningar  och  medlemmar  har  minskat  kraftigt  rmder

2000-ta1et.  Samhället  har  gått  från  21 landsting  till  6 vårdregioner.  Det  finns  ett fortsatt  behov  av

lokalt  stöd  och  lokalt  engagemang  i astma-allergifrågor.  Det  finns  ett ökat  behov  av

påverkansarbete  inom  förbundet.

Det  antogs  kriterier  på kongressen  2019  för  regioner  inom  förbundet.  Inriktningen  från  2019  är

att vi  ska  följa  indelningen  i sjukvårdsregioner.  R5rbundsstyre1sen  utsåg  en arbetsgrupp  som  nu

lägger  fram  sin  rapport.  Det  har  varit  tre fokusområden;  Organisering  och  regionalisering

Stöd  och  finansiering  samt  Medlemmar  och  föreningstillhörighet.

Sedan  maj  2019  har  vår  regionaliseringsprocess  fortsatt  när  länsföreningar  gått  med  i

regionalförbund.  Fem  länsförbund  ingår  nu inte  i någon  region  (Norrbotten,  Västerbotten,

Östergötland,  Jönköping  och  Kalmar).

Resultat  av regionaliseringen  har  varit  lyckat.  Det  märks  genom  ökad  möjlighet  att påverka,

samverka  och  stötta.

Bertil  Orrby,  förbundsstyrelsen,  föredrog  arbetsgruppens  förslag  om  inriktning  i

det  fortsatta  arbetet.

Det  finns  fortsatta  utmaningar  och  hinder.  Det  behövs  mer  samverkan  och  utbyte

Och  mer  Stöa i forma  av verktyg  i det  praktiska  jobbet.  Namnet  regionföreningar  förvin'ar.

Ekonomin  är ok  hos många  men  är en ständig  oro.

Det  upplevs  som  en nackdel  att förlora  minst  ett fast  kongressombud  vid  samgående.

Inför  2022-2025  vill  vi  växla  fokus  från  samrnanslagning  till  samverkan.

Det  ska fortsatt  vara  frivilligt  att gå samman.  Behåll  bidraget,  men  en Mjning  kräver  att

förbundets  ekonomi  förbäföas.  Det  finns  behov  av ökat  stöd  och  fler  kunskapshÖjande  insatser

till  föreningar.

Rapporten  utmynnar  i sex konkreta  förslag  som  förbundsstyrelsen  lägger  fram  till  kongressen.

Förslag  I och  2 rör  stadgefrågor.  Beslut  kring  dessa  tas i egna  punkter  i särskild  ordning.
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Presidiet  förtydligade  kring  beslutsordningen.

Bifall  till  förbundsstyrelsens  punkt  tre  innebär  att  motion  44 faller

Bifall  till  förbundsstyrelsens  punkt  fyra  innebär  att  motionerna  40,  41,  42

faller.

Rebecca  Juhlin,  Mellansverige,  yrkar  bifall  på  motion  41.

Region  Mellansverige  är förbundets  största region.  Vi  samverkar  med flera  sjukvårdsområden.
Vi  har därmed större arbetsuppgifter.  Därf'ör  behövs det differentierade  bidrag.  Utan ökat bidrag

från förbundet  finns risk  att vi inte överlever.

Bertil  Orrby.  Det finns  många olika  faktorer  man kan sätta upp som kriterier  för bidrag.  Det

blir  svårt att hitta  ett system med kriterier  som håller  föop. Folkmängd,  stora ytor,  antal tidigare
länsföreningar...  I sLutänden handlar  det om den totala ekonomin  för t"örbundet. Vi  ska ha enkla,
tydliga  och enhetliga  regler.

Sofie Wadelius, Mellansverige, yrkar  bifall  till  motion 41. När vi samverkas med
flera  sjukvårdsregioner  så krävs  det  sförre  resurser.

Karin  Ström,  Västra  Götaland,  yrkar  som  tillägg"  att  ändringar  av

bidragsnivåer  måste  komma  föreningar  till  käru'iedom  ett  år i förväg."

Regionbidraget  går till  föreningar  med anställd  personal.  Då har vi  stort  ansvar.  Vi  behöver  en

god  framförhållning.

Bertil  Orrby,  det var olyckligt  att beslut  har kommit  sent tidigare.  Det är rimligt  att vi äT ute

ett år i förväg.  FS yrkar  bifall  till  yrkandet  från Karin  Stföm.

Röstlängden  justerades  till  73 personer.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsen  förslag  utifrån  arbetsgruppen

enligt  punkterna  3-6.  Punkt  fyra  antogs  efter  votering  med  55 röster  för,  16 emot

och  2 som  ej röstade.

Att 3. Behålla  dagens  kriterier  för  regionbildning  och  regionstöd  med  max  sju

regionstöd/distriktsstöd  per  år.

4. Att  förbundsstyrelsen  ges mandat  att  besluta  om  bidragsnivån  till

regioner/distrikt.

5. Behålla  inrilctningen  på  verksamhetenfuppdraget  för  distrikten  (påverka

vårdregionen  och  stötta  lokalföreningarna  inom  regionen!distriktet).

6. Att  förbundsstyrelsen  rmder  nästa  kongressperiod  fokuserar  på  stöd  till  och

samverkan  mellan  redan  etablerade  distrilct  samt  mellan  distrikten  och  förbundet

och  utser  en särskild  arbetsgnipp  för  detta  ändamål.

Att bifalla  tilläggsförslag  från  Karin  Ström

"att  beslut  om  ändring  av bidragsnivåer  måste  kornma  föreningar  till  kännedom

ett  år i förväg."
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Motion  40: Reqionbidraq

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att  avslå  motionen.

Motion  41 : Bidrag  till regionerna  som  anställt  ombudsman

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att  avslå  motionen.

Motion  42:  Avståndsbidraq

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.

Att ge förbundsstyrelsen  mandat  att besluta  om bidragsnivån  till  regioner/distrikt.

Motion  43: Landstingsbidraq  till lokalt  arbete  inom  regionens  ram

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att  avslå  motionen.

Motion  44: Fler  än sju regioner  qenom  delninq

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att  anse motionen  besvarad.
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g 17 15. Förslag till ändring  av %2-Regionens/länsföreningens
namn  (sid  3 Stadgar  2019)

Sofie Wadelius, Mellansverige, Yrkar  att FS förslag  avs'lås.
Vi  tycker  att det innebär  ett steg tillbaka  att kalla  det distrikt  istället  för  region.  Distrikt  tolkas

som en mindre  enhet  och är f'örknippade  med  länen. Det  hänger  också  ihop  med  ekonomin.
Namnbyte  koinmer  också  att öka våra  kosföader.

Karin  Ström,  Västra  Götaland.  Yrkar  att  "det  är  frivilligt  att  använda  nartu'iet

region  eller  inte".

Sjukvårdsverige  är en organisation  under  utveckling.  Det  är mycket  som talar  för  att vi  blir  förre

beslutsfattare  och större  grupper.  Disti'ikt  är visserligen  ett begrepp  för  geografiskt  område.

Distriktsbegreppet  används  väldigt  olika  i olika  sammanhang  exempelvis  SCB där distrikt  nu

motsvara  de gamla  församlingarna.  Vi  är inte mogna  för  att ändra  namn  igen.  I Västra

Götalandsregionen  har vi fått  synpunkter  på att vi använder  ordet  region  i vårt  namn.  Vi  får  inte

ha ett sådant  namn  som gör  att det kan förväxla  med  regionens  verksarnhet.  VGR  regionen  kan
dra in våra  bidrag  om vi inte har rätt  namn.

Bertil  Orrby,  förbundsstyrelsen.  Det  är  förnuftigt  att  vi  har  ett  erföetligt  namn  för

våra  regionala  organisationer.  Nivån  mellan  lokal  och  riks  brukar  heta  distrikt.

Kongressen  beslutade  efter  votering  (39 röster  för  avslag,  32 för  FS) enligt  yrkande  från

Sofie  Wadeliris

Att avslå  förslaget  från  förbundsstyrelsen.

Att bifalla  tilläggsförslag  från  Karin  Ström

"  att  det  är frivilligt  att  använda  namnet  region  eller  inte".

Ordningsfråga  väcktes  av Monica  Berghmd,  Stockholm-Gotland,  Går det att rösta  med

acklamation  i en stadgeändringsfråga  där det ska dokumenteras  att ändring  görs med  två
tredjedels  majoritet?

Presidiet  gör  tolkning  att tilläggsförslaget  är till  normalstadgarna  vilket  är en rekommendation

till  lokalf'öreningarna.  Alltså  inte  en skai'p stadgeändring.  Därf'ör  går det att fatta  beslutet  med
acklamation.

!  18 16. Förslag till ändring  av %6-Förbundets kongress  (sid 6
Stadgar  2019)

Kongressen  beslutade  efter  voteringmed  två  tredjedels  majoritet  (56  ja,  6 nej)  enligt

förbundsstyrelsens/arbetsgnippens  förslag.

Att ändra  antalet  fasta  kongressombud  för  distrikt  från  1 st till  2 st (stadgeändring  e)
6 Förbundets  kongress).
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919 Hälsning  från  Reumatikerförbundet

Lotta  Håkansson  från  Reumatikerförbundet  hälsade  kongressen.
Vi har en hel del frågor som är gemensamma och som vi driver tillsammans, exempelvis
bassängupproret. Vi ska slå vakt om den självklara  rätten att få mötas och jobba  demokratiskt.
Jag fastnar speciellt  för det som handlar om pälsdjursallergi.  Det är en utmaning  i samband med
den allt större utbredningen  av hundar. Det ställer till  med en hel del problem, Det är därf"ör
jättebra  att ni driver  på för ett svenskt allergiprogram.  Heja er! Lite avundsjukt  tittar  jag på er

omorganisation.  Jag hoppas våit förbund  kan ta sföd och hjälp från er när vi ser över  vår
organisation. Vi har 24 distrikt,  men jag hoppas att de kan bli fnrre.

Jag vill  speciellt  hälsa avgående ordförande Maritha. Tackar för att jag fatt vara

ordt?'randekollega  med dig under fem år. Det har varit väldigt  bra och tryggt  att få ha dig med.
Du Ar en mycket  klok,  pedagogisk och lyssnade person. Det behövs. När Marita  tar till  orda vet
man att något klokt  kominer.  Hoppas vi fortsätter det goda samarbetet.

!j20 Organisationsutveckling

Kongressen  övergick  till  att arbeta  med  föredrag  och  workshop  kring  frågor  om

folkrörelsearbete,  och  hur  en effektiv  påverkan  kan  organiseras.

Maritha  Sedvallson.  Medlemsaktiviteter  på lokal  nivå  är själva  kärnan  i vår

organisation.  Vi  har  tappat  medlemmar  rinder  pandemin.  Vi  vill  ta tempen  på

vår  organisation.  Vi  kan  inte  stagnera.  Hur  kan  vi  bli  ännu  starkare  tillsammans

Därför  har  vi  anlitat  en extern  konsult  för  att göra  en genomlysning  av

organisationen.

Anders  Petterson,  Changemaker.  Vi  fick  rippdrag  från  förbundsstyrelsen  att  titta

på kulturen  inom  förbundet.  Vi  fann  en fantastisk  organisation  som  gör  stor

nytta.  Ni  har  väl  inga  bekymmer  tänkte  vi  först.  Vi  har  intervjuat  och  genomlyst

och  ser en del  möjligheter  som  vi  fångat  ripp.  Utmaningar  är ungefär  som  hos

många  andra  stora  organisationer  i folkrörelsesverige.  Jag vill  lyfta  frarn  två

spänningsfält  för  utveckling.  Spänningsfält  kan  vara  kreativa  eller  skapa

problem.

1.  Forsla'iing  och  evidens  för  påverkan  på riksnivå  gentemot  lokalföreninganias

erfarerföetsbaserade  folkrörelsekunskap.

2. Riksnivåns  arbete  för  att påverka  politiker,  med  intressepolitik,  remisser  och

samverkan  gentemot  komrnun,  lokalpolitik  med  intressepolitik  på annan

nivå.  Hur  får  vi  det  att hänga  ihop?

Kongressen  fick  två  föredrag.

Ola  Segnestam  Larsson  Föredrag  Civilsarnhället  och  fo1kröre1seutveck1ing.

Annika  Nilsson,  intressepolitisk  utredare  på funktionsrätt  Sverige.

Föredragen fö5des av diskussion i bikupor  och avslutande panelsamtal.

% 21 Ajournering  för  lunch  till  13.00

1l (', L
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LöRDAG  13.00

!  22 Incheckning

Jan  Orvegård  ledde  samverkansövningar.

% 23 Motions-  och  mötestorg

Yrkanden  andra  än fs förslag  ska ly'ftas  under  mötestorget.  Yrkandestopp  är

14.10.  Alla  yrkanden  kring  motioner  ska skrivas  in i Easymeet.

!  24 Hälsning  från  Unga  allergiker

Freja  Anckers,  Hanna  Nielsen,  Vendela  Klasson  och  Rickard  Didic  framförde

en  hälsning  till  kongressen.

Vi  är en organisation  som  samlar  unga  6-29  år iffltt  samarbete  med  Astma-  allergiförbundet.  Vi

är organiserade  i sex regionf?'reningar.  Viktiga  frågor  vi arbetar  med  är; Övergången  från  bam

till  vuxenvård.  Projekt  matpatnullen  för  att öka  tgggheten  i skolmatsalen.  Vi  har  tagit  fram  en

checklista  som  kan  användas  för  att gå igenom  med  skolrnatsalspersonal.

Vi  samverkar  med  en mängd  olika  myndigheter  och  organisationer.  Vi  har  websidan  Tillgänglig

skola.nu  och  ordnar  sommarläger  för  bam  6-10  år. I höst  har  vi  vår  Rikskonferens.

Exempel  på lokalt  samarbete  utifrån  Unga  Allergiker  Bergslagen  gavs.

Det  finns  många  fördelar  med  att vara  med  i Unga  Allergiker.  Man  kan  påverka  och ta

gerr'enskap  med  andra.  Vi  försöker  ha en stor  bredd  på våra  aktiviteter.  Medlemskap  är gratis.

Vår  verksarnhetsutvecklare  finns  här  hela  helgen.

!  25 Projektet  kunskapsluckor

Susarme  Rosån,  fondstyrelsen,  introducerade  projekt  kunskapsluckor.  Ni  ska  få

träffa  en forskare  som  också  är ledamot  i vår  forskningsnämnd.  Film  visades  om  projektet.

Eva  SverremarkEkstrom  informerade  om  projektet  och  aktuell  forsla'iing  kring

födoämnesallergi.

!  26 Centrum  för  allergiforskning

Maritha  Sedvallson  ledde  ett  samtal  om  läget  för  svensk  allergiforskning  med

Sven-Erik  Dahlån,  professor,  forskare  och  föreståndare  för  Centrum  för

allergiforskning.

% 27 Utdelning  av  Guldsvalan

Maritha  Sedvallson  delade  rit  Guldsvalan  till  Sven-Erik  DaM6n  för  frarnstående

och  mångåriga  insatser  för  att  föra  forskning  och  behandling  frarnåt.

12



Astma  och  allergiförbundets  32:a  kongress

!  28 17  & 18.  Beslut  om  medlemsavgifter  för  åren  2023-2025

Bertil  Orrby  föredrog  förbundsstyrelsens  förslag.  Medlemsavgifterna  föreslås

oförändrade  de komrnande  tre  åren.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att  medlemsavgifterna  förblir  oförändrade  under  perioden  2023-2025,  det  vill  säga,

250  kr  för  huvudmedlem  och  50 kr  för  varje  tillkommande  familjemedlem.

!  29 19.  Motionsbehandling  i plena

Motion  1 Nationella  riktlinjer  för  allerqivården

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att  bifalla  motionen.

Att Astma-  och  Allergiförbundeti  sitt  framtida  intressepolitiska  arbete  särskilt

prioriterar  att påverka  Socialstyrelsen  att  ta fram  Nationella  riktlinjer  för

allergivården.

Motion  2 Nationella  riktlinjer  i vården  för  astma-allerqi  och  annan

överkänsliqhet

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att  bifalla  motionen.

Att

Att

Att

Att

Att

nationella  riktlinjer  genomförs  fijr  att  människor  med  astma-allergi  eller  annan

överkänslighet  ska  uppnå  en bättre  livskvalitet.

vården  ska  se till  hela  människan  och  involvera  hela  vårdkedjan.

primärvården  får  resurser  för  gedigen  grundutbildning  och  fortbildning.

en ordentlig  allergiutredning  görs  vid  misstänkt  allergisjukdom  eller  misstanke

om  annan  överkänslighet.

vården upprättar en skriftlig  vårdplan där regelbunden uppfö5ning  ingår.
vid  allvarliga  bekyrnmer  ska  det  vara  lätt  att  fä  tillgång  till  avancerad  hjälp  på

rätt  nivå.

patienten  är fullt  delaktig  i all  vård  och  behandling.
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Motion  3 Nationella  riktlinjer

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionens  första  att-sats.

Att rippmärksamma vikten av att implementering och uppfö5ning av nationella
riktlinjer  fö5s upp.

Att anse  den  andra  att-satsen  besvarad.

Motion  4 Nationellt  allerqicentrum

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse  motionen  besvarad.

Motion  5 Väqledninq  för  att ta fram  ett patientkontrakt  specifikt  för
personer  med astma  och allerqi

Kongressen  beslutade  enligt  förbtu'idsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att ta fram  ett  underlag  som  kan  hjälpa  våra  medlemmar  i samband  med  att ett

patientkontrakt  skall  formuleras.

Att ge förbundsstyrelsen  i uppdrag  att  under  mandatperioden  (exempelvis  genom

Vårdnätverket)  bevaka  lila'iande  områden  där  stöd  till  regionema  skulle  bidra  till

ett  effektivt  påverkansarbete.

Motion  6 Nära  vård  vad  vill  Astma-  och  Allerqiförbundet?

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att Astma-  och  Allergiförbundet  tar  fram  digitalt  material  som  stöd  till  föreningar

och  regioner  i påverkansarbetet  och  implementeringen  av "Nära  vård"  kopplat

till  människor  som  lever  med  astma  och  allergi.
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Motion  7 Vårdens  tillqånq  till olika  professioner

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att

Att

Att

Att

Att

varje  region  har  allergimottagning,  som  är specialiserad  på  allergier  i dess  olika

former.

det  firu'is  allergologer  itillräcklig  omfattning  både  barn-  och  vuxenallergologer.

det  finns  minst  en  allergikonsulent  ivarje  region/landsting.

dietister  för  allergier  och  annan  överkänslighet  firu'is  tillgängliga.

samordning  och  samverkan  mellan  olika  vårdnivåer  fungerar.

Motion  8 Allerqikonsulenter  anställda  av Astma-  och Allerqiförbundet

Sara  Clarstedt,  Mellansverige,  yrkade  bifall  till  motionen.  Förslaget  Om  avslag

bygger  på en "klassisk  modell"  av rollen  som allergikonsulent.  Jag tänker  mig  en annan  roll  och

nytänkande  kring  tjänsten.  Det  ska röra  sig om ett ombud  som arbetar  fristående  och som får

finansiering  från  flera  håll.  Det  skulle  undanröja  de hinder  som förbundsstyrelsen  ser i sitt  svar.

Maritha  Sedvallson,  förbundsstyrelsen.  Allergikonsulenter  är en jätteviktig  funktion.  Det  är

dock  ogörligt  att förbundet  ska kunna  finansiera  det utifrån  den ekonomi  som f?jrbundet  har. Vi

sprider  dock  gärna  erfarenhet  kring  de konsulenter  som tinns.

Eva  Numminen,  Östergötland,  Hur  utforskade  är de olika  varianterna  av allergikonsulter?

Ingalill  Bjöörn,  Mellansverige,  yrkade  bifall  till  motionen.  Jag vill  berätta  att vii

Värmland  har  haft  en sådan tjänst.  Politikerna  iregionen  ansåg att en sådan funktion  var  viktig.

Jag saknar  den uppsökande  och utbildande  rollen.  Någon  fomi  av sådan tjänst  är mycket  viktig.

Sofie Wadelius,  Mellansverige,  yrkade  bifall  till  motionen.  Om FS beslut kvarstår
så tycker  jag  det vore  bra  om förbundsstyrelsen  i alla  fall  kan titta  på saken för  att presentera
något  till  nästa  kongress.

Kongressen  beslutade  efter  votering  (50  fs, 18  bifall)  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.

Motion  9 Allerqitest  för  studenter

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.
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Motion  10 ICD  kod  för  Sensorisk  Hyperreaktivitet  SHR

Kongressen  beslutade)  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att (fortsätta)  arbeta  för  en ICD  kod  för  Sensorisk  Hyperreaktivitet.

Motion  11 : Definitionen  av  atopiskt  eksem

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse första  att-satsen  besvarad.

Att bifalla  motionens  andra  att-sats.

Att tydliggöra  att AoA-förbundet  arbetar  med  diagnosen  atopiskt  eksem  genom  att

omformulera  i förbundets  diverse  beskrivningar  och  presentationer  av sin

verksamhet  vilka  diagnoser  de arbetar  med,  så att det  blir  tydligt  att man  verkar

även  för  personer  med  atopiskt  eksem,  så att  vi  lättare  kan  attrahera  fler

medlernmar,  men  också  fä  potentiella  medlemmar  att hitta  till  oss. För  att inte

texten  ska bli  jättelång  kan  man  överväga  att  prinkta  diagnoserna  i tydliggörande

syfte.  Det  ska vara  enkelt  att se att "ah  här  he5r jag  hernma,  ah här  vill  jag  bli

medlem,  ah denna  organisation  jobbar  för  sådana  med  min  diagnos".

Motion  12:  Öka  kunskapen  om atopiskt  eksem

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att jobba  för  ökad  kunskap  om  atopiskt  eksem.

Att driva  kravet  på obligatorisk  fortbildning  för  legitimerad  vårdpersonal.

Motion  13:  Kunskapslyft  av  primärvården  inom  atopiskt  eksem

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionens  första  att-sats.

Att förbundet  ska verka  för  att  primärvården  genomgår  en rejäl  och  omfattande

kunskapshöjning  / kompetensöla'iing  för  att kunna  behandla  personer  med

atopiskt  eksem  på ett optimalt  och  framgångsrikt  sätt.

Att avslå  motionen  andra  att-sats.
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Motion  14:  Skriftliq  behandlingsplan  för  personer  som  lever  med  atopiskt

eksem

Kar'm  Ström,  Västra  Götaland,  yrkade  att  andra  att-satsen  ersätts  med

"Förbundet  tillsammans  med  Atopikerna  arbetar  med  att informera  om

möjligheten  till  egenanmälan.  Egen  vårdanmälan  (egenremiss)  som  ett  alternativ

när  man  inte  får  den  remiss  man  önskar.

Vissa  regioner  har  inte  remisskrav  för  behandlingar  utöver  medicinsk  service

och  provtagningar.  Vissa  regioner  har  begränsningar  fe5r vissa  behandlingar."

Mikaela  Odenmyr,  förbundsstyrelsen,  yrkade  bifall  till  yrkande  från  Karin

Ström.  FS  jämkar  sig  därmed.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  järnkade  förslag  med  Karin  Ström

Att bifalla  motionens  förta  att-sats.

Att "förbundet  tillsamrnans  med  Atopikerna  arbetar  med  att  informera  om

möjligheten  till  Egenanmälan,  Egen  vårdanmälan  (egenremiss)  som  ett

alternativ  när  man  inte  får  den  remiss  man  önskar.

Vissa  regioner  har  inte  remisskrav  för  behandlingar  utöver  medicinsk  service

och  provtagningar.  Vissa  regioner  har  begränsningar  för  vissa  behandlingar."

Motion  15:  Öka  täckningsqraden  av  registrerade  patienter  med  atopiskt

eksem  i SwedAD  kvalitetsreqister

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att verka  för  att  sarntliga  vårdgivare  som  behandlar  patienter  med  atopiskt  eksem

med  systemläkemedel  ska  registrera  patienterna  i det  nationella  kvalitetsregistret

SwedAD.

Motion  16:  Uppmärksammande  av  den  internationella  daqen  för  atopiskt

eksem  14  september

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att årligen  uppmärksamma  den  internationella  dagen  för  atopisk  dermatit  som  varje

år infaller  14 september.  Detta  görs  fördelaktigt  i media,  sociala  medier,  på

hemsidan,  i sartföällsdebatten  och  i andra  kanaler.
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Motion  17:  Prioriterat  område  Luft

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse  motionen  besvarad.

Motion  18:  Parfymfri  vård  och  omsorq

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag.

Att bifalla  motionen.

Att arbeta  för  att  Myndigheten  för  delaktighet,  MFD,  i sina  vägledningar  och

verktyg,  till  framförallt  komrnuner  och  regioner,  tydliggör  vikten  av att  inte

använda  parfymerade  produkter  fratnförallt  inom  vård  och  omsorg.

Motion  19:  Rökförbud  på  allmän  plats  och  påföljd  vid  överträdelse

Siv  Pettersson,  valberedningen,  yrkade  att "Arbeta  för  att  möjliggöra  bostäder

som  % rökfria.

Reglering  av rökning  i bostäder  och  i området  i anslutning  till  dessa.  som  ska

vara  juridislct  bindande.  Alla  ska  ha  rätt  till  ett  rökfritt  boende."

Vi  måste fortsätt  jobba  för att  ta fökfria  boenden  som  är lätt att  hitta.

Solveig  Enberg,  förbundsstyrelsen.  Vi  tycker  förstås  att  det  är ett  bra  tilläggsförslag.  vi

ser  vissa  komplikationer  vad  gäller  sanktioner  och  lagstiftning.  Om  vi  gör  ett  tilläggsförslag  så

är det  ok  för  förbundsstyrelsen.  Vi  järnkar  oss.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  jämkade  förslag  med  Siv  Pettersson

Att anse  motionen  besvarad.

Att göra  ett  tillägg  "Arbeta  ftar att  möjliggöra  bostäder  som  är rökfria.

Reglering  av rökning  i bostäder  och  i området  i anslutning  till  dessa.  som  ska

vara  juridiskt  bindande.  Alla  ska  ha  rätt  till  ett  röldritt  boende."

Motion  20:  Parfymfria  veckan

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att (fortsätta)  anordna  den  parfymfria  veckan.
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Motion  21 : Matallerqi

Kongressen  beslutade  enligt  förbrindsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att
Att

Att
Att

fortsätta  arbetet  med  att  sprida  lcunskap  om  matallergi.

tydliggöra  att  luftburna  reaktioner  förekornmer  även  om  de  inte  leder  till

anafylaxi.

lyfta  fratn  forskning  som  visar  hur  matallergier  påverkar  barn  och  familjer.

lyfta  fram  och  kornmunicera  kostnader  för  olika  matallergier.

Motion  22: lnnehålIsförteckninqar  på förpackninqar  av mat,  födoämnen

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse  motionen  besvarad.

Motion  23: Specialkost  inom  organisationen

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.

Motion  24: Minska  risken  för  att pälsdjursallerqiker  drabbas  av trenden
"att  ha med sitt  husdjur  på arbetet"

Sofie Wadelius.  Mellansverige,  yrkade  att motionen  ska bifallas.
Jag  sitter  i rådet  för  funktionsrätt  i Kils  kommun.  Där  fick  jag  inspiration  till  motionen.

Samverkan  med  kommun  och  näringsidkare  är viktigt.  Vi  behöver  ha dialog.  De  berättade  att de

inf'ört  ett sätt  att certifiera  sig. Det  är inte  så svårt  att sätta  upp  en skylt  med  att det  finns  hundar

på plats.

Anna-Lena  Didic,  förbundsstyrelsen,  Jag förstår  dilemmat.  Hunden  har  komrnit  in, vi

andra  får  gå ut. Det  är inte  förbundets  uppgift  att ta fram  skyltar  "hundar  är tillåföa".  Påpeka

gärna  till  näringsidkare,  men  det  är inte  förbundet  som  ska  ta fram  och  driva  frågan.

Eva  Numminen,  Östergötland,  Visst  borde  förbundet  verka  f8r  det.

Sofie Fade7'zx.s'iertbeslutstodattnitroddedetskullekunnainnebäraattfolktarmedfler
hundar  om skylt  med  hundar  tillåtna  finns.  Jag tror  inte  det,  dialog  ger  ökad  förståelse.

Sara  Clarstedt,  Mellansverige.  Om  vi  jobbar  med  ett sådant  här  påverkansarbete  så tror

jag  det höjer  medvetenheten  om  risken  för  allergiker  och  hundar.

Anna-Lena  Didic.  Förbundet  jobbar  väldigt  mycket  med  pälsdjursfrågan,  men  vi  kan  inte

bestämma  vad  ägare  till  lokaler  ska  göra.  Vi  har  inte  mandatet  att besluta.

Sofie Wadelius det var en medlem hos oss som var på restaurang och blev illa behandlad.
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Eva  Numminen.  Det  behövs  en kunskapsuppdatering  kring  pälsdjur  och  rökning.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse  motionen  besvarad.

Motion  25:  Hundar  i samhället

Sofie Wadelius, Mellansverige yrkade bifall  till  motionen.

Anna-Lena  Didic,  förbundsstyrelsen.  Vi  planerar  att  fortsätta  arbetet  under

kongressperioden.  Däremot  har  förbundet  inget  mandat  att  skapa  en reglering

för  hundar  i sarnhället.  Därför  yrkar  vi  avslag.

Sofie Wadelius. Det ska inte handla om tvång utan samverkan och dialog.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.

Motion  26:  Ökad  information  om  pälsdjur

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionens  första  och  fjärde  att-satser.

Att förbundet  ska  arbeta  aktivt  för  att  informera  via  tidningar,  TV  hur  det  är för

pälsdjursallergiker  i dagens  samhälle,  se motivering.

Att förbundet  uppmuntrar  myndigheter  som  Socialstyrelsen,  Arbetsmiljöverket  och

kommuner  att  ge konkreta  råd  för  riskbedömningar  i sina  föreskrifter,  allmänna

råd  och  handböcker  när  det  gäller  minskning  eller  eliminering  av skadeeffekter

från  pälsdjur  inom  deras  verksamhetsområde.

Att avslå  motionens  andra  och  tredje  att-satser.

Motion  27:  Pälsdjur  i det  allmänna  rummet

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.
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Motion  28:  Bättre  skolmiljö

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  första  och  tredje  aff-satserna  imotionen.

Att förbundet  fortsätter  sitt  arbeta  för  en bättre  skolmiljö  ur aspekterna  fysisk,  social

och  pedagogisk  miljö.

Att förbundet  verkar  för  att alla  skolor  genomför  digital  allergirond.

Att avslå andra och f3ärde att-satserna imotionen.

Motion  29: Barnallergiår

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse motionen  besvarad.

Motion  30: Diqitala  informationsträffar

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse motionen  besvarad.

Motion  31 : Lätt  Svenska

Eva  Numminen,  Östergötland, yrkade  "Större  möjligheter  att nå fler  om  info

finns  på lätt  svenska.  Gäller  bl  a nya  svenskar,  strokedrabbade  och  intellektuellt

funktionsvarierade."

Vi  har  en eller  två  miljoner  nysvenskar,  vi  har strokedrabbade  och  intellektuella  funktionshinder

med  mera.  Det  är väldigt  många  som  har  nytta  av iätt  svenska  för  att kunna  bilda  sig en

uppfattning.  Det  ar en demokratifråga.  Det  är dumt  att missa  dessa  stora  grupper.

Emelie  BråthÅn,  förbundsstyrelsen.  Vi  jobbar  mycket  med  icke  textbunden

kornmunikation  som  bildspel  och  video.  Att  översätta  texter  kostar  mycket,  vi vill  inte  prioritera

den kosföaden.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.
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Motion  32:  Astma-  och  Allerqiförbundet  i media

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att Astma-  och  Allergiförbundet  synliggör  sig  bättre  i massmedia  att de finns.

Motion  33: Kommunicera  viktiqa  datum

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att bifalla  motionen.

Att Förbundet  i god  tid  meddelar  viktiga  datum  och  gärna  skickar  en  samlad  lista  i

början  av  året  så att  inget  faller  mellan  stolama.

Motion  34:  Avgiffer  för  föreninqarnas  hemsidor

Rune  Westerlund,  Mellansverige,  yrkade  "att  Astma-  och  Allergiförbundet

återtar  kravet  på ersättning  från  sina  regioner/län  och  lokalföreningar  f?jr  deras

hemsidor  på förbundets  plattform/webbserver."

Jag är engagerad  i ett antal  ideella  föreningar  där  jag  tar  fram  tiycksaker.  Lokalföreningar  är

grunden  i förbundet.  Att  vi idag  ska  börja  ta betalt  för  något  som  är mycket  billigare  idag  är inte

bra. Det  finns  inget  annat  förbund  som  har  liknande  )a'av  att betala  för  hemsidan.

Bertil  Orrby,  förbundsstyrelsen.  Anledningen  att vi  besvarar  är att det  finns  ett avgiftsfritt

alternativ.  Avgiften  gäller  för  dem  som  vill  ha en mer  komplicerad  hemsida  med  fler  funktioner.

Det  finns  ett gratisalternativ.

Sofi Wadelius, Mellansverige, yrkade bifan till  Rune Westerlunds yrkande. De
föreslagna  avgiftema  är dyrt  utifrån  att det  är Worldpress  som  används.

Rune  Westerlund.  Att  vi  har  olika  kostnadsnivåer  är bra,  men  det är inte  rätt  att ta betalt.  De

föreningar  som  röstar  f?jr vad  ska ni säga  till  era föreningar?

Bertil  Orrby.  Allt  kostar  pengar.  Skulle  det  vara  bättre  att säga  att det  finns  bara  ett

gratisalternativ  och  inget  annat?

Sara  Clarstedt.  Mellansverige.  Är det  så här  mycket  som  supporten  tar  för  tjänsten?  Ja

svara  Bertil  Orrby.

Kongressen  beslutade  efter  votering  (49 fs, 20 Rune  W)  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse  motion  besvarad.
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Motion  35:  Medlemsavqifter

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse  motionen  besvarad.

Motion  36:  Medlemsreqistret

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.

Motion  37:  Smidiqare  process  för  att  bli medlem  och  ett  mer  flexibelt

medlemskap  i förbundet

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse  motionen  besvarad.

Motion  38:  Månadsqivare

Karin  StrÅ,  Västra  Götaland,  yrkade  "att  Astma  och  Allergiförbundet  inte

använder  telefonpåverkan  med  avsikt  att  få  medlernmar  att stödja  förbundet

ekonomiskt."

Vi  f?'rstår  att  ekonomin  är ansträngd.  Vi  vet  att  en del  medlernmar  tagit  illa  upp  när  de blir

uppringda  för  att  ge mer.  Det  är inte  bra  och  riskerar  att  vi  mister  medlemmar.

Bertil  Orrby.  förbundsstyrelsen.  Telefotuppringning  har sina sidor. Men  vi har mångårig

erfarenhet  av telemarketing.  Vi  komrner  fortsätta  vara restriktiva  och omsorgsfulla.  Vi  vill  kunna
fortsätta  använda  de redskap som fu'ins. Det ger resultat.

Karin  Ström.  Ansvarfullt  och att ringa  medlernma  är två olika  saker. Medleri'unar  ska slippa.

Sofie Wadelius, Mellansverige. Jag har arbetat ideellt med att ringa, det finns baksidor.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag.

Att avslå  motionen.

Att bifalla  tilläggsyrkande  från  Karin  Ström  "att  Astma  och  Allergiförbundet  inte

använder  telefonpåverkan  med  avsikt  att  fä  medlernmar  att stödja  förbundet

ekonomiskt."

Beslutet att bifalla  tilläggsyrkandet  revs under söndagen upp under % 39.
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Motion  39: Kriterier  för  Blomsterfonden

Karin  Ström,  Västra  Götaland,  yrkade  bifall  på motionen.

Bertil  Orrby,  förbundsstyrelsen,  yrkade  på ett  korrigerat  förslag  från  FS "Att

kriterierna  även  fortsättningsvis  fastställs  av  FS.

Att  de förändringar  som  genomfördes  vid  årsski:ttet  upphävs  tills  vidare,  dock  att

FS gesiuppdrag  att  vara  striktare  iutdelningen  av medel  till  sociala  aktiviteter

Att  förändringar  av kriterierna  ska kornmuniceras  god  tid  innan  dessa  genomförs

samt  föregås  av samverkan/diskussion  med  a1lergiföreningarna."

Karin  Ström  jämkar  sig med  förbundsstyrelsens  korrigerade  förslag.

Sanna  Sepänaho,  Mellannorrland.  Blomsterfondens  bidrag  har  varit  jätteviktiga  för  vår

verksamhet.  Begränsa  inte,  se bredden.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  konigerade  förslag

Att kriterierna  även  fortsättningsvis  fastställs  av förbundsstyrelsen.

Att de förändringar  som  genomfördes  vid  årsskiftet  upphävs  tills  vidare,  dock  att

förbundsstyrelsen  ges irippdrag  att vara  striktare  i utdelningen  av medel  till

sociala  aktiviteter.

Att förändringar  av kriterierna  ska kornmuniceras  god  tid  innan  dessa  genomförs

samt  föregås  av samverkan/diskrission  med  allergiföreningarna.

Motion  45:  Samverkan  med  temaföreningar

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse motionen  besvarad.

Motion  46: Konqressombud

Kongressen  beslutade  enligt  förtuu'idsstyrelsens  förslag

Att avslå  motionen.

Motion  47:  Allerqianpassninq  av  Söderqården

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse motionen  besvarad.
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Motion  48:  Tillgänqliqhet  på Söderqården

Kongressen  bes1utade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anse motionen  besvarad.

5 30 Kongressen  ajournerades  till  söndag  9.00

Utdelning  av Guld  och  Silversvalor

Under  kongressfesten  på lördagskvällen  delades  Guld  respektive  Silversvalor  rit

för  förtjänstfulla  insatser  för  förbundet  rit till  följande  personer.

Guldsvala

Maritha  Sedvallson

Solveig  Enberg

Silversvala

Rolf  Lindberg

Siv  Pettersson

Ewa  Rtiden

Gunnar  Hellberg

Ann-Christin  Östling
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SöNDAG  22 MAJ

!  31 Hälsning  från  riksdagens  socialutskott

Acko  Ankarberg  Johansson,  ordförande  för  riksdagens  socialutskott,  lämnade  en

hälsning  till  kongressen  via  länk.

Röstlängden  justerades  till  74 närvarande  och  röstberättigade  ombud.

% 32 20.  Arvoden  till  förtroendevalda

Presidiet  föredrog  valberedningens  förslag  till  arvodesregler.  Presidiet

föitydligande  att stycke  2 också  gäller  för  forskningsfondens  styrelse.

Klargörande  frågor  ställdes  kring  vad  som  händer  med  arvoden  om  någoni

arbetsutskottet  faller  ifrån  rinder  perioden.

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  förslag

Att l.  Arvode  till  ledamöterna  i 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  ordf'örande  2 (två)  basbelopp*  och  2:e

vice  ordförande  l (ett)  basbelopp*.

2. Arvode  ti»  ordinarie  Jedamot  i förbundsstyrelsen,  förtroendevald,  valberedning  och

ordinarie  revisor

till  ordinarie  ledamot  i förbundsstyrelsen,  förtroendevald,  valberedning  och  ordinarie  revisor  utgår

med  O,2 basbelopp*  per  år. Vid  50 % frånvaro  halveras  arvodet.  I årsarvodet  ingår  förberedelser

inför  sarnmantäden,  läsa  in  handlingar  samt  förbereda  synpunkter,  förslag  och  id6er.  Uppdrag

utöver  sammanträden  och  utgifter  som  belastar  förbundet  ska  beslutas  samt  protokollföras.

Årsarvoden  utbetalas  i december  månad.

3. Arvode  till  ordförande  i valberedningen

Till  valberedningens  ordförande  utgår  ett årligt  arvode  på 0,25  basbelopp  ordf?5rande.

4. EFA  e}ler  ELF

Innehar  någon  i förbundsstyrelsen  även  ett uppdrag  som  ordinarie  ledamot  i styrelsen  för  EFA

eller  ELF  (våra  europeiska  samorganisationer)  som  samtidigt  sitter  i vår  förbundsstyrelse  utgår

endast  ett arvode  även  om  man  sitter  i båda  styrelserna.  1 arvode  är 1 (ett)  prisbasbelopp*.  Inget

mötesarvode  utgår.

5. Övrigt  Sammanträdesarvode

Till  ledamöter  och  ersättare  i förbunds-  och  fondstyrelse,  AU,  förtroendevald,  valberedning,

revisor  och  ersättare,  deltagare  i arbetsgrupper  samt  för  tillfälliga  arbetsinsatser  på uppdrag  av

kongressen  eller  förbundsstyrelsen  skall  arvode  utgå  med  1/35-de1  av gällande  basbelopp*  per

sarnmanträde/uppdrag (dvs 1408 kr år 2022), dock h%st  ett per dag. Gäller även för
valberedningens  informationsdeltagande  vid  förbundsstyrelsens  sammanträden.

Förlorad  arbetsförtjänst

Förlorad  arbetsf?örtjänst  per  tjänstledighetstillfJle  (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  f'örlorad  arbetsf'örtjänst  till

exempel  egenföretagare  gäller  att  ersättningsbeloppet  följer  reglerna  hos Försäkringskassan.
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Traktamenten

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 2022  är 48 300  kr.

Beslutet  börjar  gälla  från  och  med  I juni  2022.

% 38 Ordningsfråga  beträffande  motion  38

Ingrid  Kallström  Bengtsson,  fondstyrelsen,  begärde  ordningsfråga  beträffande

beslutet  om  tilläggsförslag  till  motion  38 om  teleuppringning  iinsamlingssyfte

Yrkade  att  beslutet  rivs  upp  för  ny  debatt.

Beslutet ställer till  stora  problem för forskningsfondens  praktiska  insamlingsverksamhet.  Det

fattades  för  fort  och  f'örhastat.

Kongressen  beslutade  enligt  Ingrid  Kallström  Bengtssons  förslag

Att riva  upp  beslut  under  e) 29  motion  nr  38,  tilläggsförslaget  och  ta  en  förnyad

debatt.

!  39 Motion  nr  38, tilläggsförslag

Ingrid  Kallström  Bengtsson,  fondstyrelsen,  yrkade  avslag  på tilläggsförslag

från  Karin  Ström.  Det  ska  vara  lätt  att bidra  med  något,  många  tycker  det  är bra  att de 'far

göra  det  med  att ge ett ekonomiskt  bidrag.

Maritha  Sedvallson,  förbundsstyrelsen.  Det  blev  lite  förhastat  igår.  Vi  vill  ha mer  pengar

till  förbundet.  Vi  har  osäkra  intäkter.  Vi  behöver  arbeta  med  insamlingar.  Det  vore  olyckligt  om

vi bakbinder  de som  ska  arbeta  med  insamling  så att de inte  f?ar använda  hela  sin  verktygslåda.

Karin  Ström,  Västra  Götaland.  Vår  motion  handlar  enbart  om  förbundet  och  våra

medlemmar.  Vi  har  inget  emot  att samla  till  forskningsfonden.

Pernilla  Alm-Ramberg,  Syd.  Det  handlar  mycket  om sättet  på hur  man  ringer  upp.

Bertil  Orrby,  förbundsstyrelsen.  Det  fiiu'is  en anledning  till  att man  gör  en pilot.  Det  finns

olika  reaktioner  hos medlemmar  som  blir  uppringda.  Det  finns  många  som  blir  uppringda  och

blir  månadsgivare  som  är nöjda.

Eva-Maria  Iufva,  fondstyrelsen. Vi vill  förtydliga  om vem som samlar in pengar till  vad.
Det  här är något  vi  gör  tillsammans,  sedan  delas  pengarna  upp.  Instämmer  i att vi  ska  lägga

energi  på hur  uppringningen  genomförs.  Men  det  skulle  vara  olyckligt  att begränsa  oss.

Kongressen  beslutade  enligt  Ingrid  Kallström  Bengtssons  yrkande

Att avslå  tilläggsförslaget  från  Karin  Ström.
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% 39 21. Fastställande  av övergripande  verksamhetsplan  för
perioden  2023-2025.

Mikaela  Odemyr,  förbundsstyrelsen,  fördrog  förslaget  till  verksarnhetsplan.

Vi  är en av de äldsta  Astma  och  allergiförbunden  i Europa.  Sedan  1956  har  vi åstadkomrnit  mycket

exempelvis;  Nickelfria  mynt,  Rökfritt  på krogen,  Räddade  pollenprognoser,  Tydligare

produktmärla'iing,  Stöd  till  forskning  och  nu det  senaste  att en myndighet  ska samordna  insatserna.

De övergripande  målen  de kommande  tre åren:

En allergivård  i världsklass.  Tydliggöra  förbundet  som  en stark  påverkans  och  opinionsarbete.  Alla

nivåer  lika  viktiga  i detta  arbete.  Vi  ska  hålla  i och  håll  ut -  vägen  till  framgång  går  via  fortsatt

fokus  på  vård,  luft  och  mat.

En  svenska  strategi  för  ett liv  fritt  från  allergi!  Kan  Finland  så kan  vi. Det  är hög  tid  att  Sverige  för

ett eget  program  där  vi  tar  fasta  på de bästa  exemplen  runt  om  i världen.

En  jämlik  allergivård  oavsett  var  du bor.  Det  Ar oacceptabelt  att det  är 40 gånger  mer  saiu'iolikt  att

du får  ett pollenvaccin  i Halland  än i Non'botten.

En ökad  kunskap  om  och  förståelse  f'ör  allergisjukdomar.  Kunskapen  om  våra  sjukdomar  i

omvärlden  är låg. "Vår  tunktionsnedsättning  syns  inte".  Vi  vet  vad  vi  talar  om  -  lyssna  på oss. Vi

har  vardagserfarenheterna,  vi  är experter.

Vi  hamnar  i topp  i fömoendemätningar  Kantar  Sifo.  Ta  vara  på det  när  vi vässar  vår

kommunikation.  Sprid  våra  berättelser.  Vi  ska  ha en större  synlighet  och  arbeta  med  fler  kapaler.

Vi  har  gjort  stora  framsteg  här  och  ska fortsätta  med  det. Våra  historier  måste  höras  för  att

beslutsfattare  ska öka  medvetenheten.

Det  ska  vara  lätt  att välja  rätt.  Därför  satsar  vi  på produkttnärkning.

Stötta  forskning  och  sprid  ny kunskap  om  allergisjukdomar  -  samarbete  förbundet  och

forskningsfonden  är fortsatt  jätteviktigt  Vi  behöver  också  en ökad  samverkan  med

vårdprofessionen.  Hitta  balansen  mellan  forskning  och  evidens  och  erfarenhetsbaserad  kunskap

hos våra  medlemmar.  Ibland  kan  det bli  motsättningar.

Vi  ska vara  en aföaktiv  organisation  som  samlar  människor  med  intresse  för  våra  frågor.

Förutsättningarna  för  f?5reningsarbete  förändras.  Vi  behöver  ha mer  flexibla  organisationsfoimer.

Det  ska  vara  låga  trösklar  med  ett ökat  lärande  intern  och  genom  att stärka  vi  känslan.  Vi  är starka

tillsammans  mot  gemensamma  mål.  Varje  medlem  ska  känna  att de blir  bekräftade  och  bemötta

med  värme.  Ni  är viktiga.  Det  är ni som  är förbundet.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att anta  verksarnhetsplanen  för  2023-2025.

!  40 22. Fastställande  av treårig  rambudget  för  perioden  2023-
2025

Bertil  Orrby,  förbundsstyrelsen,  föredrog  förbundsstyrelsen  förslag  till

rambudget.
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Det  korniner  att hända  saker  under  perioden  som  gör  att vi måste  anpassa  oss. Budget  är ingen

exakt  förutsägelse.

Intäkterna  sjunker  rejält.  Vi  anpassar  våra  koshiader.  Orsaken  är förre  externa  projekt.  Det  var

ett väldigt  hårt  jobb  att få ihop  budgeten,  ändå  far  vi underskott  2022  som vi  vänder  till

nollbudget  2023.

Intäkter  från  statsbidrag  och  postkodlotteriet  står  still,  testamenten  är osäkra  kostnader  f"ör

personal,  lokaler  med  mera  ökar.  Södergården  far  stabila  bidrag,  men  det hamnarijust  den

verksarnheten.  Vi  behöver  ha ett minskat  beroende  av bidrag.

En stabil  ekonomi  kräver  fler  ben  att  stå på och  ben  som  har  potential  för  tillväxt.  Vår

insamlingsverksamhet  måste  få ny fart.  För  tio  år sedan  var  vi  mycket  större.  Först  kommer

satsningania  och  kosföaderna,  sedan  kommer  intäkterna.  Samma  sak  med  den  nordiska

rnärkningen.  Vi  kan  inte  veta  utan  måste  ta en viss  risk  för  att kunna  utveckla  oss.

Vi  har  inga  större  projekt  igång.  Det  kräver  stort  jobb  exempelvis  med  ansöla'iingar  till

arvsfonden.

Angående  frågor  om  bolaget  för  produktmärkning.  Verksarnheten  lades  i bolag  för  att hantera

intäkter  som  är momspliktiga  och  samarbete  med  kommersiella  företag.  Nu  blir  det  ett

gemensam  nordiskt  bolag.  Det  innebär  att en del  av de som  finns  på kansliet  är anställda  av

bolaget.

Kongressen  beslutade  enligt  förbundsstyrelsens  förslag

Att godkänna  förbundsstyrelsens  förslag  till  rambudget  2023-2025.

!  41 Hälsning  från  Sveriges  kommuner  och  regioner

Marie  Morell,  ordförande  i SKR:s  sjukvårdsdelegation,  framförde  en hälsning

till  kongressen  via  länk.

!  42 Valberedningens  arbete

Rolf  Lindberg, valberedningen, föredrog valberedningens arbete med att bereda
valen.

Det  har  varit  ett gediget  arbete  för  att  få föop  en ny f'örbundsstyrelse.  Vi  vill  tacka  för  allt

engagemang  från  föreningarna  och  kloka  nomineringar.  Valberedningen  har  satt  upp  tydliga

kriterier  för  vad  som  krävs  av en ledamot  i förbundsstyrelsen.  Vi  anser  att vi  denna  gången

lyckats  väldigt  bra  i vårt  arbete  med  att få fram  en allsidigt  sammansatt  styrelse  med  goda

lagspelare.

Forskningsfonden  utser  sina  egna  ledamöter  som  de för  fram  till  kongressen.  Kongressen  kan

inte  påverka  utan  bara  bekräfta.
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5 43 23. Fastställande  av antal  ledamöter  i förbundsstyrelsen

Rolf  Lindberg, valberedningen, föreslog att det ska vara sex ordinarie ledamöter
utöver  ordförande  och  förste  och  andre  vice  ordförande  och  inga  ersättare.

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  förslag

Att det ska  vara  sex ordinarie  ledamöter  utöver  ordförande  och  förse  och  andre  vice

ordförande  och  inga  ersättare.

!  44 Presentation  av ny generalsekreterare

Mikaela  Odemyr  presenterad  förbundet  nya  generalsekreterare

Karin  Neuhaus.

Karin  Neuhaus  tackade  för  förtroendet.  Jag ser  jättemycket  fram  emot  uppdraget.  Att  få

arbete  med  en med1emsorganisation.  Att  föra  ut era frågor.  astma  och  allergibesvär  döljs  och

förtigs  ofta.  Eller  förklaras  med  att det  "växer  bort".  Det  ska inte  vara  så. Jag vill  vara  med  och

skapa  de bästa  förutsättningarna  f"ör förbundets  verksamhet.

Röstlängden  justerades  till  73 röstberättigade  ombud.

% 45 24. Val av förbundsordförande

Rolf  Lindberg föredrog valberedningens förslag att vä5a Mikaela Odemyr,
Mellannorrland,  till  förbundsordförande.

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  förslag

Att välja  Mikaela  Odemyr  till  förbundsordförande.

% 46 25. Val av förste  och  andre  vice  ordförande

RolfLindberg  föredrog valberedningens förslag att välja Per-Åke Wecksell.
Stockholm-Gotland,  till  f?jrste  vice  ordförande  och  Bertil  Orrby,  Stockholm-

Gotland,  till  andre  vice  ordförande.

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  förslag

Att vä5a Per-Erik Wecksell, till  förste vice ordförande.

Att vä5a Bertil Orrby, till  andre vice ordförande.
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!  47 26:I  Val  av ledamöter  i förbundsstyrelsen

Rolf  Lindberg, valberedningen, presenterade valberedningens nya förslag.
Valberedningens  förslag  är; Anna-Lena  Didic,  Orebro,  Josefine  Sohlberg,

Orebro,  Rebecca  Juhlin,  Mellansverige,  Erica  Engström,  Norrbotten,  Pernilla

Alm-Ramberg,  Syd  och  Jesper  Persson,  Västerbotten.

Övriga  nominerade  är Anna  Nom'nan,  Stockholm-Gotland  och  Sara  Clarstedt,

Mellansverige.

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  nya  förslag

Att välja

Aru'ia-Lena  Didic

Josefine  Sohlberg

Rebecca  Juhlin

Erica  Engström

Pernilla  Alm-Ramberg

Jesper  Persson

till  ledamöter  i förbundsstyrelsen.

% 48 26:2  Val  av revisorer  i förbundet

28:4  Val  av  revisorer  i forskningsfonden

Rolf  Lindberg  föredrog valberedningens förslag. Det är Birgitta  Bäriml,
Jönköping  och  Maria  Andersson,  Mellansverige,  som  förtroendevalda  revisorer

för  Astma  och  Allergiförbundet  och  forskningsfonden.

Till  auktoriserad  revisor  föreslås  Håkan  Steen,  Mazars  revisionsbyrå

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  förslag

Att välja  Maria  Andersson  och  Birgitta  Bäuml,  till  ordinarie  revisorer  i förbundet

tillika  forskningsfonden.

Att välja  Håkan  Steen  som  ariktoriserad  revisor.

% 49 26:3  Val  av revisorsersättare  i förbundet

28:5  Val  av  revisorsersättare  i forskningsfonden

Presidiet  noterade  att  det  inte  fiiu'is  några  'förslag  till  revisorsersättare,  vilket  ska

finnas  enligt  stadgarna.

Malin  Lund6n  Schmid,  Stockholm-Gotland  och  Monica  Berglund,  Stockholm-

Gotland  anmälde  sitt  intresse.

Nominering  på  plats  efter  nomineringsstoppet  godkändes  efter  konsultation  av

revisorerna.
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Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  förslag

Att välja  Malin  Lund6n  Schmid  och  Monica  Berglund  till  revisorsersättare  i

förbundet  tillika  forskningsfonden.

5 50 27. Fastställande  av  antal  ledamöter  i Astma-  och

Allergiförbundets  forskningsfond

Rolf  Lindberg, valberedningen, föreslog att fondstyrelsen består av fyra
ledamöter,  en ordförande  och  tre  ersättare.

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  förslag

Att fastställa  antalet  ledamöter  ifondstyrelsen  till  fyra  ledamöter,  en ordförande  och

tre  ersättare.

!  51 28. Val  till  Stiftelsen  Astma-  och  Allergiförbundets

Forskningsfond

86:1  Val  av  ordförande  i fondstyrelsen

Rolf  Lindberg  föredrog valberedningens förslag. Det är Robert Hejdenberg,
Halland.

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  förslag

Att vä5a Robert Hejdenberg till  ordförande i fondstyrelsen.

28:2  Val  av  ledamöter  i fondstyrelsen

Rolf  Lindberg  föredrog valberedningens förslag. Det är Susanne Ros6n,
Stocldiolm-Gotland,  Eva-Maria  Dufva,  Stocldiolm-Gotland,  Gisela  Petersson,

Syd,  och  Lena  Bertilsson,  Orebro.

Kongressen  beslutade  enligt  valberednings  förslag

Att välja

Lena  Bertilsson

Eva-Maria  Dufva

Gisela  Petersson

Susanne  Ros6n

som  ledamöter  i fondstyrelsen.
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28:3  Val  av  ersättare  i fondstyrelsen

Rolf  Lindberg föredrog valberedningens förslag som är Magnris Everit,
Stockholm-Gotland,  Sara  Hjalmarsson,  Ostergötland  och  Jonas  Edgren,  Syd.

Kongressen  beslutade  enligt  valberedningens  :förslag

Att vä5a
Magnus  Everit

Sara  Hjalmarsson

Jonas  Edgren

till  ersättare  i fondstyrelsen.

9 52 29. Fastställande  av antal  ledamöter  i valberedningen

Redaktionsutskottet  föreslog  att valberedning  ska bestå  av fyra  personer  varav

en sarnmankallande.

!  53 30. Val  av ledamöter  i valberedningen

Redaktionsutskottet  föreslog  Lena  Nyman,  Stockholm-Gotland,  Solveig  Enberg

Mellansverige,  Cecilia  Tingsted,  Syd  och  Maritha  Sedvallson,  Mellannorrland.

Maritha  föreslås  som  sammankallande.

Kongressen  beslutade  enligt  redaktionsutskottets  förslag

Att välja

Lena  Nyman

Solveig  Enberg

Cecilia  Tingsted

Maritha  Sedvallson

Att

till  valberedning.

utse Maritha  Sedvallson  till  sarnmankallande  ivalberedningen.
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Jj54 Uttalande

Anna-Lena  Didic,  redaktionsutskottet,  föredrog  förslag  till  uttalande  om

allergiprogram.

Eva  Numminen,  Ostergötland.  Jag vill  applådera  oss. Önskar  uttalande  skyndsamt

publicerat  till  lokalföreningarna.

Sophie  Vrang,  Stocldiolm-Gotland.  Jag  representerar  atopikerna.  Jag  saknar  att  en god

vård  ska  gälla  även  för  personer  med  atopisk  exem.  Lägg  till  det.

Anna-Lena  Didic.  Vi  har lyssnat och föreslår  en avslutning  som inte nämner  vissa gmpper

och utesluter  andra. Det blir  otympligt  att räkna upp alla grupper.

Diskrission  och  ett  flertal  formuleringsförslag  framfördes  som  fär  bearbetas  av

redaktionsutskottet.

!  55 Kongressen  ajournerades  för  lunch  till  13.00

% 56 Hälsning  från  riksförbundet  Hjärtlung

Inger  Roos  ordförande  riksförbundet  Hjärtlung  hälsade  kongressen  via  länk.

!  57 Uttalande  forts

Solveig  Enberg,  förbundsstyrelsen  gav  en bakgnind  kring  hur  vi  använder

"samlingsbegrepp"  för  olika  sjukdomar.

Anna-Lena  Didic,  presenterade  ett  bearbetat  förslag  till  uttalande.

Sophie  Vrang,  Stockholm-Gotland.  Tack  för  det bearbetade uttalandet.  Låt oss hålla  den

här diskussionen  vid  liv  kring  olika  diagnoser,  vad det ska heta och vilket  paraply  det ska in
under.

Dennis  Bokedal,  Västra  Götaland,  yrkade  att  sista  meningen  ska  lyda  "jämlik

vård  för  alla  våra  sjukdomar."

Sofie Wadelius, Mellansverige. yrkade  att andra meningen ska lyda "Tre
mi5oner  svenskar inom våra områden har rätt till  adekvat vård för sina
sjukdomar."

Kongressen  beslutade  enligt  redaktionsutskottets  bearbetade  förslag

Att anta  uttalandet

"Astma  och  Allergiförbundet  ska  verka  för  imättande  av ett  svenskt

allergiprogram.  Tre  miljoner  svenskar  har  rätt  till  adekvat  vård  för  sina

allergiska  sjukdomar.
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Därför  kräver  Astma  och  Allergiförbundet:

* Nationella  riktlinjer

* Mer  forskning

* Fler  specialister

* Kompetensutveclding  i vården

* Mer  kunskap  i sarnhället

Svensk  vård  behöver  bli  bättre  för  att  möta  de behov  som  finns.

Allergisjukdomar  är Sveriges  största  kroniska  folksjukdom.  Det  kan  inte  längre

ignoreras.  Sveriges  riksdag,  regering  och  samtliga  regioner  behöver  adressera

behoven  och  säkerställa  en bra,  tillgänglig  och  jämlik  vård  för  alla."

% 58 31. Avtackningar  och  kongressens  avslutande

Den  formella  delen  av kongressen  avslutades  av presidiet.  Presidiet  tackades

med  boken  Fika  med  Mikaela.

Mikaela  Odemyr.  Tackade  avgående  ledamöter  i valberedningen,  Eva

Lundström,  Rolf  Lindberg,  och  Siv  Pettersson.

Mikaela  avtackade  avgående  ledamöter  i förbundsstyrelsen,  Emelie  BråtMn,

Rune  Olofsson,  Jan  Olson  och  Solveig  Enberg,  med  ett  kort  personligt  tal  för  var

och  en.

»ikaela  avtackade  avgående  förbindsordförande  Maritha  Sedvallson  för  hennes

insatser  iförbundet,  15 år iförbundsstyrelsen  och  nio  år som  ordförande  med  ett

personligt  hållet  tal.  Du  har  varit  en stor  förebild  för  mig  och  många  andra.  Jag

går  i dina  fotspår.

Maritha  Sedvcdlson  tackade  alla  lokalf"öreningar,  förbundsstyrelsen  och  kansliet  för  all

glädje  de haft  tillsammans  och  för  det  fantastiska  sföd  hon  haft  som  ordförande.  Det  har  varit

tuffl  ibland  men  mest  roligt  och  stimulerande.  Om  jag  ser  tillbaka  på  de nio  år  jag  varit

ordförande  så har  vi  åstadkommit  så mycket  -  ufökade  tobakslagen,  familjestödsutbildning,

regionaliseringen  (som  jag  var  tveksam  till  först,  men  som  stärkt  förbundet),  att  Mikaela  blivit

ordt?'rande  i EYRÅ,  pollenmätningarna  och  att  vi  modemiserat  vår  kommunikation.  Jag  vill

också  lytta  fram  faddersystemet  inom  förbundsstyrelsen  som  gjort  vägen  kortare  mellan

lokalföreningarna  och  riks.

Jag  har  representerat  förbundet  inom  Funktionsräfö  Sverige.  Det  är väldigt  viktigt  att  vi  finns

med  inom  den  familjen.  Vi  har  nytta  av  exempelvis  Funktionsrättsbyrån  och

patientföreträdarutbildning.

Hjärtevarmt  tack för allt  jag fått!

Videohälsningar  framfördes  från  en mängd  personer  som  Maritha  sarnarbetat

nära  med.

Tack framfördes  och gåvor överleimnades av.
Saru'ia  och  Anette  från  lokalföreningen  i Ovanåker  och  region  Mellaru'iorrland,

Ingrid  Kallström  Bengtsson  från  Fondstyrelsen,  Rebecca  Juhlin,  Mellansverige,
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Elisabet  Olsson,  Stockholm  Gotland,  Eva  Lundström,  Norrbotten,  Piteå  och

föreningar  i länet  och  Freja  Ankers,  Unga  allergiker.

Avslutande  tal  hölls  av nyvalde  förbundsordförande  Mikaela  Odenmyr.

Tack  för  förtroendet.  Ni  är jätteviktiga,  utan  er finns  inget  förbund.  Förbundet

var  jättesnabba  med  att ställa  om  verksarnheten  under  pandemin.  Allergilyftet

blev  en succ6.  Det  har  varit  underbart  att få ses på riktigt  igen.  Roligt  att träffa

nya.  När  jag  ser tillbaka  och  funderar  på  hur  min  bana  började  egentligen,  ser  jag

hur  jag  har  gått  från  att vara  arg  och  kantig  till  att  kanalisera  min  ilska  i

förändring.  Det  började  med  min  son Pontus.  Jag blev  arg,  ledsen,  besviken,

vass och  hård  i tonen  för  att ständigt  behöva  få kämpa  för  att  få  rätt.  Så

småningom  förstod  jag  att  jag  måste  ändra  förhållningssätt  för  att fä människor

att lyssna  och  påverka.  Så ska vi  ha det i förbundet  också.  Vi  ska  prata  med

varandra  inte  om  varandra.  Hör  av er till  oss, jag  gillar  rak  komtminikation  med

respekt.  Det  är ett vi  tillsarnmans.  Då  kan  vi  försätta  berg.  Jag ska  vara  i

riksdagen  när  förslaget  om  sarnordnat  ansvar  behandlas.

Jag är imponerad  över  alla  fina  hälsningar  vi  fått  under  dagarna.  Det  visar  att vi

är viktiga.  Vi  har  flyttat  fram  positionerna  när  vi  tänker  långsiktigt  och  håller  i

och  håller  ut.

Jag hälsar alla nyvalda välkornmen in till  vår fami5. För det blir ju som en
fami5. Tack för er tid och engagemang under den Mr helgen. Stort tack till  hela
kansliet  för  kongressens  genomförande.  Med  det  så förklarar  jag  kongressen

avslutad.

Vid  protokollet

td:"(<"ad,:,---
Anders  Ros6n

Ordföranden

steras
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Ulrika  Westerlund
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