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fi 93) Mötet öppnas

Maritha  Sedvallson  hälsade  välkominen  och  förklarade  sainmanträdet  öppnat.

fi 94) Val av justerare

Förbundsstyrelsen  beslutade

Att  utse  David  Lindvall  till  att  justera  dagens  protokoll.

5 95) Förslag till  dagordning

Förbundsstyrelsen  beslutade

Att  anta  den  föreslagna  dagordningen.

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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f; 96) Förslag  till  verksamhetsplan  och budget  pr  2019

Förbundsstyrelsen  beslutade

Att  anta förslaget  till  verksarnhetsplan  för 2019

Att  förslaget  till  budget  för  2019

Att  ta upp budget  för  revidering  efter  besked från  PostkodIotteriet  om  utdelning  till  förbundet

som  förmånstagare

Utdragsbestyrkande



ASTMA-  OCH  ALLERGIFöRB[JNDET

FöRBUlSTDSSTYRELSEN

2018-12-06

PROTOKOLL

4(15)

597) Förslag till  kongressavgift

Kongressen  2016  var  avgiften  1750  kr  per  ombud.  I avgi'ften  ingick  då resa  (billigaste

färdsätt),  två  övernattningar  och  sai'ntliga  måltider  under  kongressdagarna.  Dessutom  ingick

jubileumsmiddagen.

Förbundsstyrelsen  beslutade

Att  avgiften  för  ombuden  till  kongressen  2019  ska vara  1800  kr

Att  resa,  övernattningar  och  samtliga  måltider  ingår.

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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5 98) Förslag  till  policy  om dofter

Förbundsstyrelsen  beslutade

Justerandes  signatur
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Utdragsbestyrkande
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5 99) Rjrslag  angående toleranskonferens

Förbundsstyrelsen  beslutade

Justerandes  signatur

(,2f3 (J.a7,
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Utdragsbestyrkande
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fi100)  Förslag  till  överenskommelse om assistanshundar

Astma-  och  Allergiförbundet  har  fått  förfrågan  om  att ta fram  en överenskominelse  om

assistanshundar  och  hur  ev konflikter  som  rör  assistanshundar  och  personer  med

pälsdjursallergi  ska  hanteras  tillsammans  med  Social-  och  Servicehunds'förbundet  och

Brukshundsklubben  (som  har  regeringens  uppdrag  att kvalitetssäkra  utbildningen  för

assistanshundar).

Organisationerna  hade  ett första  möte  som  Myndigheten  för  delaktighet  kallade  till  och  ledde

mötet  (se bif  minnesanteckningar).  Efter  detta  har  organisationerna  skickat  ett förslag  mellan

sig  där ni  ser Astma-  och  Allergiförbundets  sista  förslag  (bifogas)  samt  Social-  och  Service-

hundsförbundets  reaktion  på förbundets  förslag  (bifogas).  Där  frai'ngår  bl  a att SoS vill  stryka

någon  mening  i förbundets  förslag  och  att enbart  deras  och  organisation  och  vår  ska

undertecla'ia  överenskomrnelsen.

Förbundsstyrelsen  beslutade

Att  godkäru'ia  Astma-  och  Allergiförbundets  sista  förslag  med  de förändringar  som

arbetsutskottet  fastställt

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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fi 10I  Rjrslag"Hälsans  konsumentinformation

Arbetet  för  att  starta  upp  projektet  Hälsans  konsumentinforination  har  inletts  genom  att

projektledaren  Marie  Eriksson  finns  på plats  på förbundskansliet.  De första  stegen  som

kommer  att ske är:

- Att  bygga  upp  en projektorganisation  med  en projektledningsgnupp,

referensgnipp  och  en konsumentpanel

- Utarbeta  en preciserad  tidplan  och  budget  för  den närmaste  tiden.

I projektplanen  sägs det att "det  övergripande  ansvaret  för  projektet  har  Astma-  och

Allergiförbundets  styrelse.  Det  operativa  ansvaret  :för projektet  har  projektledaren  som  stöds

av en projektledningsgnipp  bestående  av deltagare  från  förbundets  styrelse,

generalsekreterare,  konsumentpanel  och  marknadsansvarig.

En  konsumentpanel  bestående  av representanter  för  målgruppen  upprättas.  Deru'ia  panel

involveras  ihela  projektets  utveckling  och  i utformandet  av den  information  som  utformas.

En  referensgnipp  bestående  av representanter  från  myndigheter,  företag  och  organisationer

upprättas.  Deru'ia  gmpp  blir  rådgivande  till  projektet  i frågor  som  rör  regelverk  och  marknad.

En  expertgtupp  för  att understödja  granskningen  av produkter  och  tjänster  engageras  i

projektet".

Förbundsstyrelsen  behöver  utse  sin(a)  representant(er)  i projekt1edningsgnippen.

Målsättningen  bör  vara  att förbundsstyrelsens  representation  bör  vara  densamrna  under  hela

projekttiden.

Förbundsstyrelsen  beslutade

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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fi 102) Förslag medlemsvärvnirxg 2019

Medlemsantalet  i Astma-  och  Allergiförbundet  har  kontinuerligt  minskat  under  den  senaste

tioårsperioden.  Minskningen  har  fortsatt  trots  åtgärder  för  att stoppa  själva  tappet  (förlänga

den  tid en medlem  i förbundet  genomsnittligt  stannar  kvar)  och  insatser  av skilda  slag  för  att

rekrytera  nya  medleininar.  Ingen  av de prövade  metoderna  har  påverkat  den  långsiktiga

trenden.

Astma-  och  Allergiförbundet  delar  problemet  med  många  andra  ideella  organisationer  av

lilaiande  slag  vilket  får  oss att förmoda  att åtminstone  en del av förklaringen  till

medlemsminskningen  står  att finna  i att organisationen  inte  tillräckligt  snabbt  anpassat  sig  till

det  omgivande  samhällets  utveckling.  Hur  en sådan  anpassning  skulle  se ut är svårt  att

beskriva  och  låter  sig  därför  inte  snabbt  att göras.

Eftersom  det  krävs  snabba  insatser  för  att bryta  den  negativa  utvecklingen  är detta  projekt

främst  irföktat  på sådant  som  kan  göras  under  ett år för  att i :första  skedet  stoppa

medlemsminskningen.

Ett  förslag  till  projektplan  för  medlemsvärvning  2019  presenterades.

Förbundsstyrelsen  beslutade

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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fi 103) Förslag till  utdelning ur Blomsterfonden/PostkodIotteriet

Vid  detta  ansökningstillfölle  föreslås  8 000  kr  delas  ut till  3 ansökningar  från  lokal-  och

länsföreningar  avseende  2018,  samt  148  000  kr  avseende  2019.  Sammanlagt  har  därmed  935

OOO kr  delats  ut av 2018  års disponibla  medel  samt  278 000  avseende  2019.

Cirka  240  000  kr  återstår  av 2018  medel,  nivån  är något  högre  jäi'nförbar  med  utfallet  för

2017.  Utdelningar  sker  inom  ramen  för  de laiterier  ocli  den  praxis  som  gäller.

Fonden  går  normalt  inte  in  som  enda  finansiär  av ett projekt.  Vid  bedömningen  av

ansökningarna  görs  också  en bedömning  av den  ekonomiska  relevansen  i ansökningarna.

Kontakter  har  också  tagits  med  de sökande  för  att såväl  komplettera  ansökninganna  som  öka

kunskapen  i föreningarna  i hur  man  skriver  ansökningar.

Detta  förslag  har  beretts  av Gisela  Petersson  och  Britt  Bisell.

Förbundsstyrelsen  beslutade

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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5104) Förslag till  utdelning ur Barnallergifonden

I enlighet  med  beslut  fattat  av Astma-  och  Allergiförbundets  kongress  imaj  2004  beslutar

Astma-  och  Allergiförbundets  förbundsstyrelse  storleken  på anslagen  till  Barnallergifonden.

Enligt  de riktlinjer  som  fattats  av Förbundsstyrelsen  ska utdelningen  från  Barnallergifonden  i

första  liand  inrikta  sig  på att "sätta  guldkant  på tillvaron"  för  barn  och  ungdomar  med  svåra

allergier.  Det  kan  handla  OITl  att ordna  en födelsedagsfest,  delta  i ett läger,  en vistelse  på

Södergården  eller  annan  semestervistelse.

För  ansökningar  inkoinna  i samband  med  höstens  utdelningstillfölle  föreslås  att 116  750 kr

avsätts  för  utdelning.

Den  utsedda  delegationen,  Gisela  Petersson  och  Gina  Hellman  föreslår  att  beloppet  delas  ut

till  29 ansökning,  enligt  presenterat  förslag.

Förbundsstyrelsen  beslutade

Att  avsätta  116  750  kr  för  utdelning

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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Förbundsstyrelsen  beslutade
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Att  nominera  Maritha  Sedvallson  till  ordinarie  ledamot  i Funktionsrätt  Sveriges  styrelse

Att  nominera  Gisela  Petersson  till  revisor  i Funktionsrätt  Sverige

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande



ASTMA-  OCH  ALLERGIFöRBUNDET

FöRBUNDSSTYRELSEN

2018-12-06

PROTOKOLL

13(15)

5 106) Rapport  annonssäljare samt policy

Förbundet  har  under  en längre  tid  arbetat  med  att skapa  samarbete  med  någon  aru'ionssäljare

för  att kunna  hantera  digitala  annonser  på våra  webbplatser.  Ett  beslut  om  att  detta  är en väg

framåt  för  ökade  intäkter  är taget  sedan  tidigare.  Både,  astmaoallergiforbundet.se  och

allergia.se,  är sedan  uppbyggnaden  utrustade  med  annonsytor.

Det  har  nu  slutits  ett avtal  med  ett företag,  Mediakraft,  för  att sälja  annonser  på dessa  siter.

Samarbetet  avses  starta  den 1 november  2018  och  företaget  har  angett  en möjlig  annonsintäkt

på 5 - 800  000kr  för  år 1. 39,5%  provision-  och  administrationskostnad.

Förbundet  har  sedan  tidigare  hanterat  den  största  delen  av annonsinförsäljning  gällande

riksannonseriAllergia  via  de royaltyavtal  som  slut  i samband  med  rekommenderade

produkter.  Iom  lanseringen  av den nordiska  märkningen  följer  att sainma  typ  av upplägg  inte

kan  fortgå  då internationella  avtalslcunder  inte  har  lika  stort  intresse  i en nationell

annonsenng.

Det  har  nu  slutits  ett avtal  med  ett företag,  Mediakraft,  för  att förstärka  införsäljningen  av

riksannonser  och  på så sätt  komplettera  mot  de annonser  som  hanteras  i royaltyavtalen.

Samarbetet  avser  starta  1 november  2018  med  försäljning  mot  Allergia  1-6  2019.  En

provision-  och  administrationskostnad  tillkornmer  på  27,5%

Förbundsstyrelsen  beslutade

Att  godkäru'ia  rapporten

Att  anta  den  föreslagna  policyn  för  annonsering

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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5107) Rapport remiss arbetsanpassning

Astma-  och  Allergiförbundet  har  svarat  på remissen  på förslaget  till  reviderad  föreskrift  med

och  allmänna  råd  om  arbetsanpassning.  Det  nya  förslaget  till  föreskrifter  och  allmänna  råd  om

arbetsanpassning  kommer  att ersätta  tidigare  föreskri:tt  AFS  1994:1  Arbetsanpassning  och

rehabilitering.  Solveig  Enberg  har  bistått  handläggare  Marie-Louise  Luther  och  kommit  med

synpunkter  till  remissvaret.

Remissvaret  har  skickats  till  Arbetsmiljöverket  den 15 oktober  med  kopia  till  Funktionsrätt

Sverige.

5108) Ekonomisk rapport

Förbundsstyrelsen  beslutade

5 I09) Rapport EFA

Förbundsstyrelsen  beslutade

fi IIO) Rapport Unga Ållergiker

Förbundsstyrelsen  beslutade

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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fi 111) Ånställning av Generalsekreterare

Nuvarande  generalsekreterare  lämnar  sin  tjänst  hos förbundet  med  pension  2019-06-30.

Under  hösten  har  det  genomförts  en rekryteringsprocess  med  sikte  på att anställa  en

efterträdare  i god  tid  innan  pensionsavgången.  Rekryteiingen  har  hanterats  av

förbundsstyrelsens  arbetsutskott  med  stöd  från  kansliledningen.

Intresset  för  tjänsten  har  varit  stort  hos  kvalificerade  sökanden.  Arbetsutskottet  presenterade

de tre  främsta  kandidaterna  för  förbundsstyrelsen  och  förordade  anställning  av en av dessa.

Förbundsstyrelsen  beslutade

Beslutet  var  enhälligt

5112)Avs1utning

Maritha  Sedvallson  tackade  ocli  avslutade  sainmanträdet

Justerandes  signatur Utdragsbestyrkande
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