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Närvarande:

Beslutande

Maritha  Sedvallson

Leif  Henriksson,

Mikaela  Odemyr

Ernma  Larsson

Gisela  Petersson

Jan  Olson

Närvarande:

Ulf  Brändström

Astrid  Svensson

Bertil  Orrby

Utses  att  justera:  Ernrna  Larsson

Justerande:  /EmmaLarsson
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5 18) Mötet öppnas

Maritha  Sedvallson  hälsade  välkommen  och  förklarade  samrnanträdet  öppnat.

519) Val av justerare

Förbundsstyrelsen  beslutade

fi 20) Förslag till  dagordning

Förbundsstyrelsen  beslutade

Att  anta  den  föreslagna  dagordningen.

Justerandes  signatur

u'[,X,') C,s, ,gt

Utdragsbestyrkande
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5 21) Förslag till  verksamhetsberättelse för  Astma- och Ållergifi:3rbundet och årsredovisning
för  Åstma- och Allergiförbundet  och ÅoÅ Service ÅNB

Förbundsstyrelsen  beslutade

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande

u,f3 ffl-å
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522)  Beslut om arbetsgrvtpp för  att utreda förbundets  medlemstapp

Astma-  och  Allergiförbundet  har  minskat  i medlemsantal  sju  år i rad. 2004  hade  förbundet

26.400  medlernmar,  2017  var  medlemsantalet  17.652,  det är en minskning  med  nästan  9000

medlernmarpå  13 år.

Trots  en rad  insatser  för  att motverka  den  negativa  trenden,  till  exempel  ökad  medlems-

värvning,  innovativa  projekt,  förbättrade  system,  nya  rutiner  m.m.  så har  vi  inte  lyckats  vända

trenden.  När  medlemsantalet  sjunker  år från  år trots  ökade  insatser  för  att  motverka  trenden  är

det  ett organisatoriskt  och  strategiskt  problem  för  hela  förbundet.  Långsiktiga  problem  kräver

långsiktiga  lösningar,  därför  behöver  förbundet  på djupet  analysera  de senaste  årens  tapp  för

att kunna  ringa  in  problemet  eller  problemen  och  utarbeta  en åtgärdsplan.

För  att genomföra  detta  behöver  en arbetsgnupp  tillsättas  som  snarast  kan  börja  arbeta  med  att

samla  in  och  analysera  statistik  och  fakta.  Målet  är att gruppen,  som  ett  beslutsunderlag  till

kongressen  2019,  tar  fram  en rapport  och  utifrån  den  lägger  förslag  på en åtgärdsplan  i form

av en medlemsstrategi  för  Astma-  och  Allergiförbundet.  Senast  i februari  2019  behöver

gtuppen  ha  tagit  fram  en rapport  och  en åtgärdsplan.

Gruppens  sainmansättning  behöver  både  vara  tillräckligt  liten  för  att vara  effektiv  och

samtidigt  tillräckligt  bred  för  att få en bra  förankring  och  trovärdighet  inom  organisationen.

Förslaget  är därför  att gnippen  kommer  bestå  av:

Två  representanter  från  förbundsstyrelsen;  föreslagna  är Maritha  Sedvallson

(sammankallande  i gnippen)  och  Emma  Larsson

Två  representanter  från  förbundskansliet,  generalsekreterare  Ulf  Brändström  och

uigauisaliuusuuiliudsiuanNilclab  Oliii,  deau seitate  äveii  giuppenb  sekreteraic

Tre  representanter  i form  av regionala  ombudsmän  från  varsin  läns-

/regionförening;  föreslagna  är Anki  Hörnlund  (Mellansverige),  Sara  Hjalmarsson

(Ostergötland)  och  Marie  Göthe  (Västra  Götaland)

En  representant  från  Unga  Allergiker

Gruppen  får  själv  avgöra  under  arbetets  gång  om  t.ex.  fler  behöver  adjungeras  in,  om  en

referensgtupp  ska tillsättas  eller  om  en extern  konsult  behöver  anlitas,  men  eftersom  inga

särskilda  budgetmedel  har  avsatts  för  detta  ändamål  behöver  AU  godkänna  eventuella

kostnader  för  gnippens  arbete  som  går  utöver  det  löpande  arbetet.

Förbundsstyrelsen  beslutade

att  tillsätta  en arbetsgnipp  med  målet  att fram  till  februari  2019  utarbeta  en rapport  och  ett

förslag  till  medlemsstrategi  inför  kongressen  2019

att arbetsgnippen  ska  bestå  av två  representanter  från  förbundsstyrelsen,  två  från

förbundskansliet,  tre regionala  ombudsmän  samt  en representant  firån Unga  Allergiker  enligt

förslag  beskrivet  ovan.

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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5 23) Avslutning

Maritha  Sedvallson  tackade  och  avslutade  sami'nanträdet.
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