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PROTOKOLL FÖRT VID ASTMA- OCH ALLERGI-
FÖRBUNDETS 31:A KONGRESS 17-19 MAJ 2019 
 
 

FREDAG 17  MAJ 
 
Paragraf nr Punkt på dagordningen 
 

§ 1  1. Kongressen öppnas 
 

Förbundsordförande Maritha Sedvallson hälsade ombud och gäster välkomna.  
 En kongress är både en summering och nystart. För några av oss slutet på en arbetsperiod, för 
några ett avslut på ett långt engagemang för förbundet. Jag vill tacka er alla att ni avsatt er tid för 
att under de kommande dagarna föra förbundet framåt. 

 
Robert Hejdenberg, ordförande i forskningsfonden, hälsade kongressen.  
Jag är otroligt stolt och glad att fonden går armkrok med förbundet för ett friskare liv. Fonden 
har stöttat 42 forskningsprojekt. Vi kommer att prata om flera nya intressanta projekt senare 
under kongressen – toleranskonferensen, kunskapsluckor. Jag ser fram emot dagarna med 
givande diskussioner och kloka beslut. 

 
Kristina Ljungros som är ny generalsekreterare för förbundet presenterade sig. 
Jag älskar föreningsarbete. Bjud gärna in mig till ett besök så att jag får se arbetet runt om i 
landet. 

 
Maritha Sedvallson ledde parentation för avlidna medlemmar.  

 
Ritva Elg framförde en hälsning från Reumatikerförbundet. 

 
 

§ 2  2. Fastställande av röstlängd 
 

Maritha Sedvallson. Ombudsförteckningen har upprättats av kongressbyrån.  
 
Kongressen beslutade 
 
Att  fastställa ombudsförteckningen med 102 närvarande ombud som röstlängd. 
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§ 3  3. Kongressens behöriga sammankallande 
 

Maritha Sedvallson. Kallelse utsändes i slutet av 2018. Handlingar utsändes 2/4 
2019.  Detta är stadgeenligt. 

 
Kongressen beslutade 
 
Att  anse kongressen behörigt sammankallad. 
 
 

§ 4  4. Fastställande av dag- och arbetsordning 
 

Maritha Sedvallson föredrog förslag till dag- och arbetsordning. 
 
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 Bertil Orrby och Ulrika Westerlund 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 Elisabet Olsson, Stockholm-Gotland, Anette Torvidsson Eriksson, 

Mellannorrland till justerare, tillika rösträknare för kongressen. Niklas Olin från 
kansliet är handläggare. 
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§ 6  6. Val av kongressens utskott 
 
6:1 Redaktions- och beredningsutskott 

 
Kongressen beslutade 
 
Att välja Sara Hjalmarsson, Östergötland, Solveig Enberg, förbundsstyrelsen, och 

Emelie Bråthén, Västra Götaland till redaktions- och beredningsutskott för 
kongressen. Kristina Ljungros, kansliet, är handläggare. 

 
 

6:2 Ekonomiutskott 
 
Kongressen beslutade 
 
Att välja Gisela Petersson, förbundsstyrelsen, Ingalill Bjöörn, Mellansverige och 

Rune Olofson Stockholm-Gotland, till ekonomiutskott. Astrid Svensson, 
kansliet, är handläggare. 

 
 
 6:3 Beredning av val till valberedning 
 
Kongressen beslutade 
 
Att beredningsutskottet ges i uppdrag att bereda valet till ny valberedning. 
 
Att nomineringsstopp till valberedning ska vara lördag 18.00. 
 
 

Information gavs om maten, parfymfria produkter vid toaletter och rum samt 
kongressens tekniska hjälpmedel med paddor. 
 
Presidiet informerade om att dokument om ekonomisk redovisning är rättat. Rätt 
version finns i paddorna och tillgängligt upptryckt. 

 
 
§ 7 Föredrag 
 

Professor Magnus Wikman höll ett föredrag om det aktuella forskningsläget 
kring risker och möjligheter kring sensibilisering/tolerans i olika former.  
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§ 8 Utdelning av Guldsvalan 
 
Maritha Sedvallson delade ut förbundets hedersutmärkelse Guldsvalan till 
Magnus Wikman som en uppskattning av hans mångåriga och banbrytande 
forskningsarbete. 
 
Maritha Sedvallson delade ut Guldsvalan till Leif Henriksson  
Han har bland annat suttit i förbundsstyrelsen under 21 år. Leif har ägnat kraft 
och energi på organisations- och arbetsgivarfrågor och har alltid bidragit till att 
lösa upp knutar och bygga förbundet starkare. 

 

§ 9 7. Förbundsstyrelsens verksamhets- och ekonomiska 
berättelser, inklusive Barnallergi- och Blomsterfonden, för 
åren 2016, 2017 och 2018 

 
Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen, föredrog verksamhetsberättelserna. 
 
Några punktnedslag ur den gångna verksamheten.  
 
Projekt Fralla i samarbete med Friluftsfrämjande för att göra natur- och friluftsliv för barn med 
astma- och allergi mer allergisäkert. 
 
Det är fler som lämnar än som tillkommer som medlemmar. Vi delar detta med många 
organisationer i folkrörelsesverige. Under 2000-talet har förbundet krympt med en tredjedel. Vi 
får fortfarande många nya medlemmar, men de stannar en kortare tid. Därför har 
förbundsstyrelsen tagit initiativ till utvecklingsarbete framtidens medlemskap. Mer om 
slutsatserna i detta utvecklingsarbete senare under kongressen.  
 
Två nya regioner har bildats, region Mellansverige och region Stockholm-Gotland. 
 
Föreningshandboken är framtagen och lanserad. Det ska vara ett levande digitalt dokument som 
ständigt uppdateras och hålls aktuellt.  
 
Påverkansarbete är en stor del av förbundets arbete. Tillgänglighet och vårdpolitik är alltjämt i 
fokus. Vi har haft en stor framgång i forma av skärpningen av tobakslagen. Det är värt en 
applåd! Vi har också uppmärksammat brister i allergivården.  
 
Förbundets produktmärkning gör oss kända långt utanför vår egen  krets. Företag lockas dock 
allt mindre av att ha svalan, de vill inte ha flera nationella märkningar utan samordning över 
gränserna. Därför har förbundet arbetat för en enhetlig märkning på nordisk basis. 
 
Våra digitala medier har utvecklats. Alleriga har fått en digital kompis Allergia.se. Det har blivit 
en succé. Allergismart, har utvecklats för att få specialsydd information på sociala medier. 
Matallergikortet är en tjänst som gör att vi får många nya medlemmar.  

 
Vi har startat projektet Man eller människa som är ett jämställdhetsprojekt. Är det fortfarande så 
att det är kvinnan som har huvudansvaret för barnets allergivård. Är vi jämställda? 
 
Vi har drivit uppmärksammade kampanjer i samarbete med Unga allergiker. Astmahoppet, 
hoppa och andas i sugrör samtidigt och Ett skepp kommer lastat, om inhalatorer. 
 
Vi har ett brett kontaktnätverk men de fyra viktigaste samarbetsorganisationerna är Unga 
Allergiker, Forskningsfonden, EFA och Funktionsrätt Sverige. 
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Astrid Svensson, kansliet, föredrog de ekonomiska berättelserna för 2016, 2017 
och 2018. 2016 bildades aktiebolag för att hantera rekommenderade produkter. Resultaten i 
förbundet och aktiebolaget har gett underskott både 2017 och 2018. Därmed har det egna 
kapitalet minskat med 3,7 mkr. Denna negativa trend måste absolut vändas. Krafttag har 
vidtagits inför 2019. 

 
 
Kongressen beslutade 
 
Att kongressen tagit del av verksamhetsberättelser för åren 2016, 2017 och 2018. 
 
Att kongressen tagit del av ekonomiska berättelser och fastställda balansräkningar 

för åren 2016, 2017 och 2018. 
 
 

§ 10 8. Revisorernas berättelser för 2016, 2017 och 2018 
 

Birgitta Bäuml, revisor, föredrog revisonsberättelserna för 2016, 2017 och 2018. 
 
Kongressen beslutade 
 
Att   kongressen tagit del av revisionsberättelserna för åren 2016, 2017 och 2018. 
 
 

§ 11 9. Fråga om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet  
 
Kongressen beslutade 
 
Att  bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2016, 2017 och 2018. 
 
 

§ 12  10. Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets 
forskningsfonds styrelses verksamhets- och ekonomiska 
berättelser för 2016, 2017 och 2018 

 
Robert Hejdenberg, ordförande för forskningsfonden, föredrog 
forskningsfondens verksamhetsberättelser.  
 
1989 genomfördes röda fjädern kampanjen som samlade in 62 mkr. Sedan dess har drygt 175 
mkr delats ut från fonden. Under treårsperioden har kapitalet ökat med 7 mkr. Vi har samlat in  
13,1 mkr varav postkodlotteriet 5,6, testamenten 5,9. Vi har 120 mkr som kapital. Vi har delat ut 
20,6 mkr till 42 projekt och gett 10 stipendier till forskare och 20 forskningsrelaterade bidrag. 
 
Samverkan mellan fonden och förbundet har ökat. Vi har gemensam hemsida och gemensamma 
kommunikationsinsatser. Vi genomför projektet ”kunskapsluckorna”. Prioriterat är matallergi 
och speciellt barnmatallergi.  
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Kongressen beslutade 
 
Att kongressen tagit del av verksamhetsberättelserna för åren 2016, 2017 och 2018. 
 
Att kongressen tagit del av ekonomiska berättelser och fastställda balansräkningar 

för åren 2016, 2017 och 2018. 
 
 

§ 13 11. Revisorernas berättelser för forskningsfonden åren 
2016, 2017 och 2018 

 
Kongressen beslutade 
 
Att  kongressen tagit del av revisionsberättelserna för åren 2016, 2017 och 2018. 
 
 

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

 
Kongressen beslutade 
 
Att  bevilja forskningsfondsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2016, 2017 och 2018. 
 
 
§ 15 Hälsning från Funktionsrätt Sverige 
 

Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige, framförde en hälsning.  
Vård- och omsorgsfrågor förenar alla ingående organisationer i Funktionsrätt Sverige. Vi 
fortsätter driva perspektivet om mänskliga rättigheter och FN konventionen om 
funktionsnedsattas rättigheter. Vi sätter den i ett vårdsammanhang som gör den lättare att förstå. 
Våra olika medlemsorganisationer samverkar tätare för att bli starkare tillsammans.  

 
 
§ 16 Kongressen ajournerades till lördag 9.00 
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LÖRDAG 18  MAJ 
Maud Molander Riksförbundet Hjärt- lung framförde en hälsning till 
kongressen. 

 
Röstlängden justerades till 94 röstberättigade och närvarande ombud. 

 

§ 17 13. Beslut om medlemsavgifter för åren 2020-2023 
 
Presidiet föredrog förbundsstyrelsens förslag.  
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
  
Att medlemsavgifterna förblir oförändrade under perioden 2020-2022, det vill säga, 

250 kr för huvudmedlem och 50 kr för familjemedlem. 

 

§ 18 14. Arvoden till förtroendevalda 
 

Presidiet föredrog arvodesgruppens förslag.  
 

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, valberedning och ordinarie 
revisorer 
 Arvode till ordinarie ledamot i styrelsen, förtroendevald, valberedning och 
ordinarie revisor utgår med 0,2 basbelopp* per år. För förbundsstyrelseledamot 
som har hög frånvaro kan årsarvodet reduceras. 
 
3. Arvode till ordförande i valberedningen 
Till valberedningens ordförande utgår ett årligt arvode på 0,25 basbelopp. 
 
4. EFA 
Innehar någon i förbundsstyrelsen även ett uppdrag som ordinarie ledamot i 
styrelsen för EFA utgår ett arvode till denne på 1 (ett) basbelopp*. 
 
 5. Övrigt  
 
Sammanträdesarvode  
Till ledamöter och ersättare i förbunds- och fondstyrelse, förtroendevald, 
valberedning, revisor och ersättare, deltagare i arbetsgrupper samt för tillfälliga 
arbetsinsatser på uppdrag av kongressen eller förbundsstyrelsen skall arvode 
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utgå med 1/35-del av gällande basbelopp* per sammanträde/uppdrag, dock 
högst ett per dag.  
 
Förlorad arbetsförtjänst  
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 2019 är 46 500 kr. 
 
Beslutet börjar gälla från och med 1 juni 2019. 

  

§ 19 16. Rapport från arbetsgruppen Framtidens medlemskap 
 
Emma Larsson, förbundsstyrelsen, föredrog förbundsstyrelsens rapport.  
En bred arbetsgrupp under förbundsstyrelsen har arbetat fram en medlemsstrategi. Vi gör det 
utifrån att medlemstalet minskar och att det är stora förändringar i omvärlden. Arbetsgruppen har 
spanat utåt om hur andra organisationer förhåller sig. Med framförallt haft möten inåt för att 
lyssna på lokalföreningarnas erfarenheter. 
 
Vi har identifierat att det finns olika medlemskategorier med olika behov och bevekelsegrunder 
för medlemskap som behöver bemötas på olika sätt. Fem huvudgrupper. 
Behövande medlemmar - stöd och dela erfarenheter. 
Stödjande medlemmar - känna att deras medlemskap gör skillnad. 
Identitetsstärkande medlemmar - uppfatta att varumärket är attraktivt. 
Nya grupper med specifika intressen - hitta andra i samma situation,  
Unga vuxna - relevans. 
 
Vi behöver alltså arbete mer differentierat och utveckla flera arbetsformer och 
verksamhetskanaler. Det ska vara enkelt att bli och vara medlem. Vi föreslår att den kommande 
förbundsstyrelsen ges i uppdrag att implementera de strategier som utarbetats i rapporten.  
 
Monica Jernér, Östergötland, Hur ska vi kunna få bra kontakter med medlemmarna och 
följa upp medlemskapet när administrationen sköts centralt? Det behövs bättre återkoppling till 
lokalföreningarna. Föreningarna behöver få tillgång till registret. 
 
Eva Norgren, Östergötland. När man flyttar är det risk att man hamnar mellan stolarna. Jag 
ser till min glädje att det finns en punkt om allergiska nysvenskar. Det behövs 
introduktionsmaterial/strategi för att nå dessa.  

 
Kongressen beslutade enligt arbetsgruppens förslag 
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Att  den kommande förbundsstyrelsen ges i uppdrag att implementera de strategier 

som utarbetats i rapporten Framtidens medlemskap.  
 
 

§ 20 17. Rapport från regionaliseringsgruppen 
 

Leif Henriksson, förbundsstyrelsen, föredrog bakgrunden till förbundsstyrelsens 
rapport från arbetet med regionalisering. 
 
Kongressen 2010 initierade en översyn av förbundets organisation. Det gjordes mot bakgrund av 
ansvarskommitténs arbete med att dela in Sverige i storregioner. Kommitténs arbete blev inte 
verklighet. Det fanns därför inget fast att förhålla sig till. Kongressen 2013 beslutade om 
inriktning med ökat samarbete mellan länsföreningar och stöd till sammanslagning på frivillig 
grund. Kongressen 2016 bekräftade denna inriktning med regionaliseringsbidrag och siktet på att 
bilda 7 regioner. 
 
David Lindvall, förbundsstyrelsen, föredrog rapportens huvudinriktning och 
förslag. 
Grundtankar och syfte. Det måste komma underifrån och på frivillighet i syfte att få större kraft 
att driva intressepolitik mot regioner m fl. Starka regioner kan också ge ett tydligare stöd till 
lokalföreningarna. Mellansverige och Stockholm-Gotland har bildats under perioden. För att det 
ska gå bra så behövs ett stöd från förbundet centralt. Det finns vissa svårigheter med finansiering 
eftersom olika regioner har olika regler för föreningsstöd. 
 
Vi kan lära oss av de genomförda regionbildningarna och ta tillvara de positiva erfarenheterna. 
Det här arbetet är inte klart. Det kommer att fortsatt kräva mycket engagemang från både 
föreningar och förbundet. Förbundsstyrelsen behöver ha en arbetsgrupp som samordnar detta 
arbete. 
 
Karin Ström, Västra Götaland. Jag vill bara påminna om att tiden går fort och 
omvärldsutvecklingen går fort. Det kan visa sig att vår regionbildning inte passar. Hur gör man 
om en lokalförening finner att man hamnat fel utifrån omvärldsutvecklingen. Vi behöver tänka 
på det. 
 
David En jättebra och viktig fråga. Vi måste gå i takt med samhällsutvecklingen. Det är därför 
viktigt att göra detta arbete för att ha beredskap att agera snabbt. Hur en förening kan byta 
regiontillhörighet är en stadgefråga som vi behöver se över.  
 
Astrid Mäkitalo, Uppsala. Vi tillhör ingen region. Hur hanteras dessa föreningar? Det 
framgår inte i rapporten. Det hade varit lämpligt att tagit med representanter även från de som 
bara är länsföreningar i processen och arbetsgruppen.  Alla de här att-satserna känns väldigt fel. 
 
David. Det är inte meningen att de utbildningsprogram som riktar sig till region inte kan 
komma länsföreningar till del. Rapporten syftar till att lyfta fram särskilda behov utifrån 
regionaliseringsprocessen. Självklart ska kvarvarande länsföreningar inte var ”bortglömda”. 
Organisationshandboken ger ett bra stöd till alla.  Det finns ingen vilja från förbundsstyrelsen att 
ignorera länsföreningarna. 
 
Emma Larsson, förbundsstyrelsen. Framtidens medlemskap arbetsgruppen har 
representanter både från regioner och länsföreningar. Länsföreningarna är viktiga. 
 
Sara Hjalmarsson, Östergötland. Jag kommer från en länsförening som valt att bilda 
region med sig själv och arbeta med 14 kommuner. Jag kan sakna perspektivet att fler och fler 
län bildar regioner med sig själva. Så kan vi också göra. Vi möter en verklighet med betydligt 
fler regionbildningar än de fem storregioner som tidigare målats upp.  
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David det är just därför processen ska byggas på frivillighet. Slutligen vill jag bemöta Astrid 
om att bjuda in. Givetvis ska alla region- och länsföreningar bjudas in. Beslut om rapportens 
förslag tas i samband med motionsbehandlingen.  

 
 

§ 21 Utdelning av Frallacheckar 
 

Åsa Jonsson, projektledare för friluftsprojektet Fralla och Louise Hamrin 
Friluftsfrämjandet berättade om projektet. Både Folkhälsomyndigheten och 
Riksidrottsförbundet har lyft våra frågor och uppmärksammar att vissa 
ungdomsgrupper är mindre fysiskt aktiva. Därför är det extra roligt att få dela ut 
uppmuntran i form av ”Frallacheck” som ekonomiskt stöd. Siv Petterson, 
Örebro och Carina Käller, Örnsköldsvik mottog checkarna som bidrag i sitt 
arbete med att öka tillgängligheten till friluftsliv för allergiker. 
 

§ 22 Ajournering  för arbete i mötestorg samt lunch till 14.00 
 
 
LÖRDAG 14.00 
 
 Förhandlingarna i plenum återupptas. 
 Röstlängden är alltjämt 94 röstberättigade och närvarande ombud. 
 

§ 23 18. Motionsbehandling i plena 
 

Motion 1 Mässa om allergi och annan överkänslighet 
 
Rebecca Juhlin, Mellansverige, yrkar bifall till motionen. En årligt återkommande 
mässa skulle ha många fördelar. Vi skulle kunna öka kunskapen. Mässan kan finansieras av 
besökare. Andra förbund är framgångsrika och värvar många medlemmar på mässan. Det räcker 
inte med en mässa en gång utan den ska hålls årligen på olika platser i landet.  

 
 Linda Andersson, Skåne, yrkar bifall på motionen med tillägg av följande att-
satser; 
Att astma- och allergi samarbetar med andra förbund som arbetar för samma sak. 
Att astma- och allergi ser till att information kommer ut till allmänheten via t ex 
hemsida och Allergia. 
Att tillsätta en arbetsgrupp; förbund, län och lokalt för att utarbeta ett förslag för 
genomförande senast vid nästkommande föreningskongress. En mässa är ett bra 
sätt att sprida kunskap och synas. Den behöver inte vara platsbunden. Mässan 
behöver inte vara kostsam, då vi kan ta avgifter från utställare och inträden. 
 
Maritha Sedvallson. förbundsstyrelsen. Kärt barn har många namn, vi har haft 
större arrangemang som syftat till att nå professionen, politiker och allmänhet. 
Vi har nu siktet inställt på Toleranskonferensen. Att ta beslut om ytterligare 
konferens är svårt då den kostar mycket. 
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Kongressen beslutade efter votering (67fs, 20y, 1a) enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
   
 

Motion 2 Tillgänglig information för allergiska nysvenskar 
 
Eva Numminen, Östergötland, yrkar bifall till motionen. Vi vill ju få fler 
medlemmar. Här är en ny grupp att vända oss till. Därför behövs de insatser jag föreslår i 
motionen. Samarbetet med internationell allergiorganisationer kan öka. Vi måste ha en mångfald 
av informationskanaler som är lättillgängliga för målgruppen, det finns goda exempel från 
myndigheter och andra organisationer. Felöversättningar får inte förekomma då det kan var 
livsfarligt.  
 
Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen, vi instämmer med att det finns mycket vi kan göra 
för nyanlända. Förbundet har redan gjort en hel del. Men ska vi göra ett mer omfattande arbete 
behöver vi söka projektmedel. Att skaffa oss kunskaper om andra länders växter kräver mycket 
stora resurser.  
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 3 Informationsmaterial 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
  
 

Motion 4 Flera språk 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 5 Ambassadörer 
 

AnnMargrete Persson, Skåne, yrkar bifall på motionen och på tillägg av en att-
sats. Att förbundet uppdaterar den befintliga handlingsplanen med en marknads- 
och kompletteringsplan. 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
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Motion 6 Pluggannonser 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad.  
 
 

Motion 7 Modernisera den tryckta och digitala informationen 
 

Maria Olsson, Skåne, yrkar bifall till motionen med tillägg att varje info finns 
att hämta för lokalföreningarna i t ex nyhetsbrev. 
 
Dennis Bokedal, Västra Götaland, Ordningsfråga. Alla motioner som det bara 
yrkats enligt FS kan behandlas i en klump. 
 
Presidiet vidhöll behandlingsordningen att motionerna behandlas en och en. 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att   anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 8 Arbetsgivaransvaret i läns- och regionsföreningar 
Motion 14 Regionala ombudsmän 

 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  avslå motionerna 8 och 14. 
 
  

Motion 9 Förbundsstyrelsemöte på Södergården 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
 

 
Motion 10 Höjning av stimulansbidraget 
Motion 11 Höjning av stimulansbidraget 
Motion 19 Regionbidraget 
Motion 20 Ökat stöd till regionerna 

 
Mattias Grannas, Mellannorrland, yrkar att motion 11 bifalls. Stimulansbidraget 
har inte höjts sedan 2016. Vi lägger detta yrkande tillsammans med Mellansverige och 
Stockholm-Gotland. 
 
Gisela Petersson, förbundsstyrelsen. Vi förstår att frågan med all rätt kommer upp. 
150 000:- är inte så mycket pengar för att täcka kostnader med anställd och lokaler. KPI 
uppräkning är inte någon jättesak i sig, men det är ändå dumt att knyta upp sig till en 
uppräkning. Förbundet kan få sämre ekonomi. I det bästa av världar skulle vi ha gett högre 
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bidrag. Vi har inte den ekonomin. Den nya förbundsstyrelsen bör titta på möjligheten till 
omprioritering. 
 
Sara Hjalmarsson, Östergötland. Detta rör den springande punkten i debatten om 
regionalisering. Vi i länsföreningar får ju själva söka finansiering. Regionalisering innebär 
uppenbarligen svårigheter att hitta finansiering, eftersom dessa motioner kommer upp.  
 
David Lindvall, förbundsstyrelsen. Det stämmer inte att finansieringsproblemen inte lyfts 
i regionaliseringsrapporten. Vi är väl medvetna om det. Just därför föreslås bättre 
förutsättningar, det är kärnan i rapporten. Bifall fs. 
 

Kongressen beslutade efter votering (53fs, 30y, 6a) enligt förbundsstyrelsens förslag   
 
Att  avslå motionerna 10, 11, 19 och 20. 
 
Att därmed andra att-satsen i regionaliseringsgruppens förslag om stimulansbidrag 

på 150 000: per år bifalls. 
 
 
 Robert Hejdenberg informerade om arbetet i att vara delaktig i projekt 

”Kunskapsluckor” under pausen och senare. Projektet bygger mycket på att vi 
alla identifierar kunskapsluckorna. Det är till stor hjälp för forskningen. 

  
  

Motion 12 Medlemsavgifter och medlemsregistrering 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

” Att rutinerna för medlemsregistrering ändras så att ingen blir registrerad som 
medlem förrän betalning fullgjorts.  
Att rutinerna för utebliven betalning stramas upp (två påminnelser därefter 
stryks medlemmen ur registret senast 3 månader efter förfallodagen).  
Att vid upphandling och uppgradering av medlemsregister skall driftsäkerhet, 
användarvänlighet och fungerande support prioriteras.” 

 
 

 Motion 13 Regionföreningarna 
  

Ewa Öhrnberg, Skåne, yrkar bifall till motionen, men vi vill vänta på regionens 
beslut. 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 

 
”Att Astma- och Allergiförbundet aktivt skall stödja de läns- och lokalföreningar 
som önskar bilda en regionförening och i övrigt inte aktivt arbeta med frågan.”  
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Motion 15 Regionalisering 
Motion 16 Stadgeändring 

 
Ewa Öhrnberg, Skåne, yrkar bifall till motion 15. I andra hand ska utredningen vara 
klar till nästa föreningskonferens. 

 
Jan Olsson, Stockholm. Det krävs mer. Vi har talat om detta i många år nu. Det är bra att 
motionerna besvaras.  

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  
 
Att  uppdra åt förbundsstyrelsen att under den kommande kongressperioden utreda 

frågan om hela förbundets organisations övergripande struktur. 
 
Att motionen därmed anses besvarad. 
 
 

Motion 17 Juristfunktion 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
  
 " Att förbundet motionerar inför Funktionsrätts kongress för att utreda 

förutsättningar och villkor för att inrätta en juristtjänst på Funktionsrätt Sveriges 
kansli.” 

 
 

Motion 18 Ny teknik 
 

 Rune Westerlund, Uppsala. Ny teknik och teknologi är för oss alla livsnödvändigt och 
samtidigt helt onödigt. Vi väljer själva de vi behöver och har råd med. Investering av 
videokonferenssystem är i sig bra, men det finns helt kostnadsfria system som alla har möjlighet 
att ta del av, Skype, Live, Google hangout med flera.  
 
David Lindvall, förbundsstyrelsen. De videosystem vi tänker oss har fler funktioner 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet initierar och anordnar nätverksträffar och videokonferenser för 
förbundets medlemsföreningar.  
Att möjliggöra att tekniken klarar att föredrag, konferenser och föreläsningar 
som sker lokalt även kan spridas nationellt.  
Att en chattfunktion kopplas till denna teknik.  
Att tekniker används så att olika föreningar/län/regioner har möjlighet att 
diskutera med varandra samt utbyta erfarenheter.” 
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Motion 21 Nysvenskar och flyktingar 
 

Eva Numminen, Östergötland, yrkar att att-sats två bifalls. Rökningens 
skadeverkningar är viktiga att ta upp. Information som fungerar som sådant som upprepas så det 
fastnar. Ett eventuellt info-tillfälle under samhällsinformationen som nyanlända får tar ofta inte 
upp tobakens skadeverkningar. Nyanlända får ingen obligatoriskt hälsoscreening, alltså finns 
inget infotillfälle. 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionens första, tredje och fjärde att-sats. 
 

 ” Att förbundet verkar för att nysvenskar och flyktingar får kunskap om astma- 
allergi och annan överkänslighet.  
Att förbundet verkar för att kunskap om doftöverkänslighet sprids, vilka 
konsekvenser användandet av parfymerade produkter får för överkänsliga 
personer.  
Att ovanstående punkter sker i samverkan med region-/ läns- och 
lokalföreningar på så sätt att verktyg till lokalt arbete tas fram.” 
 

Att  avslå motionens andra att-sats. 
 
  

Motion 22 Medlemsavgift 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag  
 
Att  avslå motionen. 
  
 

Motion 23 Tillgång medlemsregister 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag. 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ”Att det kommer att finnas en portal på föreningssidorna där föreningarna kan 
logga in och där anmäla nya medlemmar och lämna personnummer och andra 
känsliga uppgifter. 
Att funktionen blir att föreningar kan logga in och anmäla nya medlemmar, eller 
lämna andra uppgifter om medlemmar, och sedan kan förbundet hämta 
uppgifterna i denna portal.  
Att vi på så vis kan garantera ett skydd av personuppgifter.” 
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Motion 24 Påskbord 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen.  
 

” Att förbundet förutom påskmåltid eller julbord erbjuder vinnaren i 
medlemsvärvningskampanjen att välja exempelvis något från profilshopen eller 
annan present om behov finns.”  
 
 

Motion 25 Hundar i butik 
Motion 29 Hundar i offentliga miljöer 
Motion 33 Tillgänglighet för pälsdjursallergiker mm 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att anse motion 25 besvarad. 
 
Att  bifalla motion 29 och 33. 
 

”Att förbundet går ut med information om vad det innebär för pälsdjursallergiker 
när hundar finns inom skola, vård, arbetsplatser, omsorg och allmänna 
kommunikationer. 
Att förbundet kräver tillgänglighet för alla människor till skola, vård, omsorg 
och allmänna kommunikationer.” 
”Att förbundet arbetar för att hundar inte får tas in i banker affärer köpcentra och 
inomhus-marknader. ” 

 
 
 Motion 26 Maten i skolan 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att bifalla motionen. 
 

”Att förbundet pressar på SKL att reglera så att alla kommuner presenterar 
innehållsförteckning på skolmaten.” 

 
 

Motion 27 Djur och rökfria bostäder 
Motion 36 Rökning i bostäder 
Motion 41 Rökfritt boende 
Motion 55 Rökning på balkong 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionerna 27, 36, 41 och 55. 
 

” Att förbundet arbetar med att vi får fler helt djur- och rökfria bostäder både för 
hyresgäster och i bostadsrätter.” 
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”Att förbundet aktivt driver kravet på att i alla renoverade och nybyggda 
bostadsområden ska rökfria lägenheter och bostadsområden vara standard. 
Att verka för en översyn av gällande lagar och regler så boende inte ska behöva 
utsättas för passiv rökning från grannar.” 

  
” Att Förbundet arbetar för att tobaksrökning på balkonger eller uteplatser i 
flerfamiljshus förbjuds.” 

 
 ”Att förbundet arbetar för att alla ska ha rätt till ett rökfritt boende. Rökfritt 
borde vara det normala och rökning undantaget. 
Att förbundet fortsätter påverka politiker för en ändrad lagstiftning i denna fråga. 
Att förbundet påverkar hyresgästföreningen och andra intresseorganisationer 
Att förbundet uppmanar fastighetsägare att inrätta rökfria fastigheter, 
trappuppgångar, entréer och balkonger.” 

 
 

Motion 28 Granar i offentliga miljöer 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 30 Tobaksfri skoltid 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla första att-satsen i motion med reservation för att förbundet inte tagit 

ställning till bruket av snus. 
 

”Att förbundet påverkar så att vi får en lagstiftning om tobaksfri skoltid.” 
 
Att  anse andra att-satsen besvarad.  
 
 

Motion 31 Nätverksgrupp för aktiva i kommunernas funktionshinderråd 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 32 App för matservering med allergianpassad mat 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  avslå motionen. 
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Motion 34 Innehållsförteckning 
 
Carin Nilsson, Skåne. Angående innehållsförteckning, livsmedel mm. Se hur 
läkemedelsindustrin har sin information, detta kan även livsmedelsindustrin göra. 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

”Att förbundet driver på för att innehållsförteckningarna på matprodukter blir 
tydligare och med större text.” 

 
 

Motion 35 Kollektivtrafik 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

” Att förbundet tar fram en mall för upphandlingskrav när det gäller tillgängliga 
allmänna kommunikationer.” 

 
 

Motion 37 Sprid våra rättigheter 
 
Brita Andersson, Stockholm, yrkar bifall till motionen. Vi tycker att fs behandlat 
motionen positivt och ser inte att det är så stor skillnad på vad vi tycker och föreslår.  
 
David Lindvall, förbundsstyrelsen, tack för en jätteviktig och bra motion. Det här arbetar vi 
med. Vi är inte på något sätt negativa till att ta fram ett dokument. Just nu driver vi frågan i 
Funktionsrätt Sverige. Det är viktigt att göra det tillsammans med Funktionsrätt Sverige och att 
vi kan ha en gemensam funktion. Detta är en bra strategi.  

 
Kongressen beslutade efter votering (60fs, 27y, 2a) enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 38 Skolmiljön 
 

Ewa Öhrnberg, Skåne. Städning på skolor är överlag inte så bra. Det ska vara våttorkning 
och hyllor med låder med lock för förvaring. Mögelkontroll måste göras oftare. 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

”Att förbundet fortsätter verka för ett förlängt stöd för upprustning av 
skollokaler. 
Att förbundet tar fram en praktisk vägledning för och om i så fall under vilka 
förutsättningar tjänstehundar (t ex läshundar och bokhundar) kan införas i skolan 
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Att förbundet aktivt verkar för att fler arbetsplatser och skolor använder 
allergironder.” 

 
 

Motion 39 Specialkost 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  första att-satsen i motionen anses besvarad.  
 
Att bifalla den andra att-satsen. 
 

”Att Astma- och Allergiförbundet verkar för att läkarintyg vid behov av 
specialkost skall vara kostnadsfritt inom ramen för den fria barn- och 
ungdomssjukvården.” 

 
 

Motion 40 Rökfria offentliga platser 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  motionen anses besvarad. 

 
 
Motion 42 Allmänna kommunikationer 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
  

”Att förbundet fortsätter arbeta för tillgänglighet på allmänna 
kommunikationer. 
Att förbundet verkar för att påverka resebolag för tåg, flyg, bussar, färjor att ta 
hänsyn till allergiker vad det gäller dofter, pälsdjur och nötter/jordnötter. Tåg 
bör kunna ha särskilda ”allergivagnar”. 
Att anställd personal på resebolagen använder parfymfria produkter och är fria 
från röklukt. 
Att informationstext om dofter finns på biljetterna.” 
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Motion 43 Dofter i offentliga miljöer 
Motion 50 Tillgängliga offentliga miljöer, inklusive dess personal 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag   
 
Att  bifalla första, andra och fjärde att-satsen i motion 43. 
 

” Att förbundet kampanjar för en attitydförändring i samhället på så sätt att 
gemene man självmant tar större hänsyn till alla dem som är 
doftöverkänsliga. Kunskap för ökad förståelse. 
Att förbundet fortsätter arbeta för doftfria områden som all vård, 
kommunala arenor såväl bland tjänstemän som politiker, allmänna 
kommunikationer, färdtjänst, skolor, kulturarrangemang, boende. 
Att stödja lokalföreningarna i deras arbete för doftfria områden genom 
förslag till påverkan  lokalt, hjälp med skrivelser och aktivitetsförslag.” 

 
Att  anse motion 43 fjärde att-sats besvarad. 
 
Att  bifalla motion 50. 

 
” Att förbundet arbetar för att alla offentliga miljöer ska bli parfymfria. 
Att förbundet arbetar för att få all personal, som arbetar i offentliga miljöer, att 
vilja vara parfymfria.” 

 
 

Motion 44 Kemikalier och andra farliga ämnen 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 45 Födoämnesöverkänslighet 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

” Att förbundet vid sidan om egentliga födoämnesallergier synliggör även 
annan matöverkänslighet.  
Att förbundet tar fram en kort beskrivning av sådana överkänsligheter i en 
kunskapsbank allt eftersom medlemmar efterfrågar detta.” 

 
 

Motion 46 Lathund upphandling kollektivtrafik 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen.  
 

”Att utarbeta en lathund som ska användas vid upphandling av kollektivtrafik.” 
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 Motion 47 Producentansvar 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag.    
 
Att  bifalla motionen. 
 

” Att tvinga producenter som ska lansera nya kemikalier på marknaden att de 
innan dess bevisar att de inte är skadliga för människors hälsa.” 

 
 

Motion 48 Luftkvalité 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet arbetar för att upplysa om hur dålig luftkvalité skadar hälsan.   
Att förbundet arbetar politiskt för att skärpa kraven på god luftkvalité.   
Att förbundet samarbetar med andra organisationer för större politiskt 
genomslag vad gäller skadlig luftkvalité och hälsorisker.”  

 
 

Motion 49 Tillgängliga toaletter 
 
Lena Wiman, Stockholm, yrkar bifall till motionen. Bättre upphandlingar är 
viktigt. Det behövs mer stöd för oparfymerade produkter. Oftast är det som är 
billigast också mest parfymerat.  
 
Emma Larsson, förbundsstyrelsen, yrkar bifall till andra att-satsen. Vi bedömer 
det inte som realistiskt att lyckas med att få alla offentliga toaletter doftfria.  
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 
  
Att anse motionens första att-satsbesvarad. 
 
Att  bifalla motionens andra att sats. 
 

” Att förbundet arbetar för att parfymfria medel ska vara en självklarhet vid alla 
offentliga upphandlingar.” 

 
 

Motion 51 Tillgängliga livsmedelsaffärer 
 
 Carin Nilsson, Skåne, yrkar bifall till motionen och följande tillägg; Det hade 
varit önskvärt med två separata ingångar istället för att parfymavdelningen ligger 
precis vid ingången. Kanske som på vissa ställen där de har mjölk och 
mejeriprodukter. 
 
Emma Larsson, förbundsstyrelsen. Att införa slutna rum i affärer är inte den effektivaste 
vägen att komma framåt. Förslag om att bygga om och bygga till är stora och kostsamma 
åtgärder där vi troligen inte får butiker med oss.  
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Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla de två första att-satserna i motionen. 
 

” Att man inte har hushållskemikalier tillsammans med livsmedel. 
Att man inte har parfymerade produkter bland de parfymfria.” 

 
Att  anse sista att-satsen i motionen besvarad. 
 
 

Motion 52 Assistanshundar 
 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anse motionen besvarad. 
 
 

Motion 53 Diskrimineringslagstiftningen 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionens första att-sats. 
 

” Att förbundet arbetar för att diskrimineringslagen omarbetas så att den 
omfattar diskriminering i form av bristande tillgänglighet av bostäder.” 

 
Att  anse motionens andra att-sats besvarad. 
 
 

Motion 54 Färdtjänst 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

” Att förbundet arbetar för att färdtjänstlagen ska ge utökad möjlighet för 
ledsagare att åka utifrån sina behov.” 

 
 

Motion 56 Plan- och bygglagstiftningen 
 

Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

” Att förbundet arbetar för att plan-och bygglagstiftningen även omfattar 
astma-allergi och överkänslighet.” 
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Motion 57 Bibehållen rätt till specialistvård för allergiker 
 

Sara Hjalmarsson, Östergötland yrkar bifall till motionen. Det är sorgligt att fs 
säger att alla inte behöver gå till specialist.  

 
Gisela Pettersson, förbundsstyrelsen. Det är en viktig fråga, det tycker vi alla. Att få 
möta en specialist på allergisjukdomar är viktigt. Många har uppmärksammat att kompetens 
inom området minskar. Ändå yrkar fs avslag. Det gör vi genom att vi redan arbetar med frågan 
genom kunskapsstyrning i primärvården. Vi arbetar med strategin att Vårdcentraler ska 
certifieras enligt skånemodellen med en läkare och sjuksköterska med speciell utbildning. 
 
Björn Petterson Magnus Jernér och Monica Jernér ,Östergötland, yrkar bifall 
till motionen.  

 
 
Kongressen beslutade efter votering (fs40, y48, a3) enligt yrkande från Sara Hjalmarsson  
 
Att  bifalla motionen. 
 

” Att Astma och allergiförbundet verkar för att patienterna har fortsatt rätt till 
specialistvård och inte tvingas ha allmänläkare som huvudansvariga för 
patienternas astma-/allergivård.” 

 
 

Motion 58 Allergicentrum 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 
 ” Att förbundet verkar för och driver kravet på att allergicentrum bildas.” 
 
 

Motion 59 Allergikonsulenter 
 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

” Att förbundet på olika sätt aktivt driver på beslutsfattare så att fler 
allergikonsulenter tillsätts i hela landet.” 
 

 
Motion 60 Allergologer 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 
 ” Att förbundet i samarbete med professionen tar fram en handlingsplan för hur 

bristen på allergologer kan avhjälpas.” 
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Motion 61 Fortbildning allmänläkare 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet tar initiativ till att verka för och driva på relevanta aktörer för att 
allmänläkarna kontinuerligt erbjuds fortbildning och kompetensutveckling i 
astma och allergier.  
Att förbundet verkar för att rutiner för kunskapsstöd tas fram av berörda 
myndigheter så att ny kunskap kan spridas snabbare än vad som sker idag .” 

 
 

Motion 62 Vården allergiklinik 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet verkar för att vården har en helhetssyn på patienten och gör en 
samlad bedömning av patienten. 
Att förbundet verkar för att varje landsting har allergiklinik, som är specialiserad 
på allergier i dess olika former.  
Att förbundet verkar för att det finns allergologer i tillräcklig omfattning Att 
förbundet verkar för att det finns minst en allergikonsulent i varje landsting.  
Att förbundet verkar för att implementering av Socialstyrelsens "Nationella 
Riktlinjer för vård vid astma och KOL" förbundet verkar för en bättre samverkan 
och samordning mellan olika vårdnivåer. 

 
 
Motion 63 Motion vården fortbildning 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet verkar för att läkarutbildningen fördjupar sig i allergifrågor för 
att kunna ge adekvat hjälp till alla med allergi och/eller annan överkänslighet  
Att förbundet verkar för krav på regelbunden fortbildning för sjukvårdspersonal 
inom vården.  
Att förbundet verkar för bättre möjligheter för vidareutbildning för 
sjukvårdspersonal .” 
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Motion 64 Utbilda sig i allergi 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet tar fram ett arbetsmaterial, som kan användas av 
förbundet/region/läns/lokalförening, för att kunna påverka så att fler personer 
vidareutbildar sig inom allergisjukvården.   
Att förbundet tar fram underlag för att vi på regional nivå kan påverka studenter 
inom sjukvårdsutbildningen för läkare och sjuksköterskor att utbilda sig inom 
astma och allergi.   
Att underlaget även innehåller siffor gällande hur många lediga platser det finns 
som tex allergologer.” 

 
 

Motion 65 Gratis läkarintyg 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet tar fram ett faktablad med vilka regler som gäller enligt svensk 
skollag. Detta faktablad kan hjälpa många föräldrar i sina diskussioner med 
skolan.  
Att förbundet arbetar för att det ska vara gratis med läkarintyg i hela Sverige.   
Att förbundet arbetar för att det ska vara samma regler inom hela Sverige vad 
det gäller gratis läkarintyg och regler kring att skolan kan kräva läkarintyg.” 

 
 

Motion 66 Återinföra allergikonsulenter 
 
Lilly Johnsson, Skåne. Jag vill göra ett medskick. Vi vill ha tillbaks allergikonsulenter. 
Förbundet ska verka för att det ska bli mer attraktivt att utbilda sig till allergologer/konsulenter.  

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet fortsätter arbeta för att allergikonsulenter ska återinföras i 
Sveriges olika regioner. Underlag i form av fakta och debattartiklar behöver 
spridas mycket bredare både till föreningarna och till allmänheten 
Att förbundet tar fram ett arbetsmaterial, som kan användas av 
förbundet/region/läns/lokalförening, för att kunna påverka i kommun/region/län 
så att fler allergikonsulenter anställs.” 
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 Motion 67 Patientutbildning 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionens första och tredje att-satser. 
 
 ” Att under kongressperioden utveckla ett patientutbildningsmaterial.  

Att nätverket för vårdfrågor inom förbundet bildar ett etablerat organ inom 
förbundet.”  

 
Att  anse motionens andra att-sats besvarad. 
 
 

Motion 68 Alkohol på förbundets konferenser 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 
 ” Att medlemsavgifterna används på rätt sätt. 

Att medlemsavgifterna inte används till alkoholhaltiga drycker.” 
 
 

Motion 69 Familjestödsgrupper 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  bifalla motionen. 
 

 ” Att förbundet fortsätter verka för stöd till barnfamiljer med astma, allergi eller 
annan överkänslighet 
Att förbundet fortsätter verka för att stimulera till bildande av föräldragrupper 
ute i landet.” 

 
 
§ 24 17. Beslut om regionaliseringsgruppens rapport 
 

 Karin Ström, Västra Götaland yrkar avslag på första att-satsen. Att denna att-
satts ersätts med att uppdra åt nya förbundsstyrelsen att utreda hur läns- och 
regionföreningar stöds och stimuleras mest effektivt. 
Avslag på andra att-satsen att denna ersätts med; att hitta ett annat sätt än 
regionaliseringsgruppens förslag att fördela budgeterade medel så att de når både 
läns- och regionsföreningar. Vi ser med tillförsikt på att kongressen bifallit motion 12, att 
regionaliseringsprocessen ska styras av frivillighet. Regionaliseringsprocessen har pågått under 
lång tid och med ständigt ändrade förutsättningar. Fs insatser med stimulansbidrag för att skapa 
sju regioner är inte frivillighet. Vi behöver återigen belysa regionaliseringen förutsättningslöst. 
 
Astrid Mäkitalo, Uppsala, yrkar bifall till tredje att-satsen. Att femte att-satsen 
utbildningsprogrammet ska även omfatta länsföreningar. Att sjätte att-satsen bör 
omfatta även länsföreningar. Det är lite krångligt att följa fs ståndpunkt, när det kommer 
jämkade förslag. 
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David Lindvall, förbundsstyrelsen yrkar 
Att den sjätte att-satsen får ny lydelse som jämkar med Astrid Mäkitalo. Att 
förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att följa arbetet med att 
utveckla och stödja läns- och regionföreningarnas verksamhet och planering 
under kongressperioden. 
Att femte att-satsen formuleras; Förbundet årligen tillhandahåller ett 
utbildningsprogram riktat till läns- och regionföreningarna. Att avslå hela rapporten 
vore att avfärda arbete och uppdrag från tre på varandra kongresser. Det vore att backa tio år att 
börja om från början, och fördröja arbetet. Jag vill höja ett varningens finger för detta.  
 
Monica Jernér, Magnus Jernér, och Björn Pettersson, Östergötland yrkar 
avslag på samtliga att-satser i rapporten. 

 
 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens jämkade förslag 
 
Att kriterierna för regionerna som beslutades av förbundsstyrelsen 2016 fastställs av 

kongressen. 
 
Att förbundet fortsätter att utbetala ett årligt stimulansbidrag på upp till 150 000 

kr/år till de regioner som bildats i enlighet med de fastställda kriterierna. 
 
Att  förbundet årligen bjuder in länsföreningarna till en regionkonferens för 

erfarenhetsutbyte. 
 
Att den kommande förbundsstyrelsen tar initiativ till att upprätta en process där 

regionföreningarna involveras i förbundets övergripande planering. 
 
Att förbundet årligen tillhandahåller ett utbildningsprogram riktat till läns- och 

regionföreningarna. 
 
Att förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppgift att följa arbete med att 

utveckla och stödja regionernas och länsföreningarnas verksamhet under 
kongressperioden.  

 

§ 25 19. Förslag till ändring av § 15 och § 4 i Normalstadgar för 
region/länsförening 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  ändra § 15 Upplösning – Normalstadgar för förening enligt:  

Föreningen kan upplösas. För detta fordras beslut på två på varandra följande 
årsmöten, varv det ena måste vara ordinarie. Besluten måste vid båda tillfällena 
fattas med minst fyra femtedels majoritet. 

 Efter beslut om upplösning ska ärendet behandlas av styrelsen för den 
region/länsförening som föreningen tillhör. Regionen/länsföreningen kan välja 
att under en övergångsperiod administrera föreningen för att hitta nya personer 
som vill engagera sig i den lokala styrelsen. 
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 Har verksamhet inom förening upphört utan att stadgeenliga beslut om 
upplösning fattats, kan regionen/länsföreningens årsmöte fatta beslut om 
föreningens upphörande. Sådana beslut ska fattas med fyra femtedels majoritet 
på ett årsmöte och ska underställas förbundsstyrelsen för godkännande. 
Tillgångar och handlingar ska efter upplösning överlämnas till 
regionen/länsföreningen, som ska använda tillgångarna för uppgifter inom 
föreningens verksamhetsområde. 

 
Att  stryka stycket om underorganisationer i §4 Organisation – Normalstadgar 

Region/länsförening. 
 
 
 
§ 26  Förslag till kongressuttalande 
 

Solveig Enberg, förbundsstyrelsen, presenterade beredningsutskottets förslag till 
uttalande om brister i allergivården. Synpunkter lämnas till beredningsutskottet. 
Uttalande antas under söndagen 

 
 
§ 27 Kongressen ajournerades till söndag 9.00 
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SÖNDAG 22 MAJ 
 

Röstlängden justerades till 92 närvarande och röstberättigade ombud. 

§ 28 20. Fastställande av verksamhetsplan för perioden        
2020-2023.  

 
Maritha Sedvallson, förbundsstyrelsen, fördrog förslaget till verksamhetsplan 
genom att lyfta några centrala frågor att arbeta med. 
 
Kunskap i fokus. Förbundet ska vara bärare av den senaste kunskapen om allergi och uppfattas 
som de mest kunniga av andra. Det gäller både forskning, bemötande och vardagserfarenheter. 
Toleranskonferensen kommer att vara den största enskilda aktiviteten för detta. 
 
Vi ska ha en nationell allergivårdskampanj inför valet 2023 med mål att regeringen ska stödja ett 
svenskt allergiprogram. Påverkansarbete gentemot politik ska fokuseras på mänskliga rättigheter 
för funktionsnedsatta. Vi ska titta extra mycket på allergivården. Vi ser att vården rustas ned och 
kompetens minskar. Vi ska arbeta med tillgänglighet 

 
Vi ska utveckla vår organisation. Uppdraget med sikte på regionalisering kvarstår. För att det ska 
kunna fortgå måste regionerna få ökat stöd med tätare samverkan mellan regioner och regioner 
förbundet riks. Medlemskapsfrågan är central då den nya medlemsstrategin ska implementeras. 
Rutinerna för att ta emot nya medlemmar behöver bli bättre.  

 
Förbundets kommunikationsarbete ska utvecklas med bas i forskning och vetenskap kring 
allergisjukdomar. Det gör att vi kan var intressanta och slagfärdiga. 
 
Vi fortsätter utvecklingsarbete i projektform  - Fralla, Nordisk märkning, Bra mat för alla, 
Allergismart, Toleranskonferensens, Hälsans allergivägledning och Man eller människa. 
 
Samverkan med andra organisationer är viktig Forskningsfonden, Unga allergiker, EFA och 
Funktionsrätt Sverige är de närmaste. 
 
Robert Hejdenberg, forskningsfonden. Fondens grundförutsättning är ekonomisk 
utveckling. Vi utvecklar arbetet med strategiska placeringar. Vi ska utveckla insamlingsarbetet. Vi 
ska fortsätta stödja patientnära forskning. Det gör fonden lite unik att forskningsbeslut tas i nära 
anknytning till de berörda. 
 
Barnallergisk forskning. Samarbetet med fonden och förbundet fördjupas. Projekt med 
forskningspartners/patientexperter i forskningsprojekt. Vi ska sprida kunskap om forskning, det 
gör vi till exempel genom att samverka kring Toleranskonferensen och andra konferenser. Det 
största projekt vi driver är kunskapsluckeprojektet, med fokus på barn med matallergi. När 
processen med att identifiera kunskapsluckor är klar anslår vi 10 mkr till forskning om dessa 
luckor. 
 
Elisabet Olsson, Stockholm-Gotland, yrkar på ett tillägg i verksamhetsplanen Att 
intensivt bedriva påverkansarbete på nationell nivå för de viktiga allergologernas 
samt allergikonsulenternas fortlevnad. Att förbundet påbörjar detta viktiga arbete 
omgående på nationell nivå. Det är brist på allergologer vilket är alarmerande. Det är 
katastrof, något måste göras nu. Oron för att våra medlemmar inte får den vård de behöver är stor. 
Verksamhetsplanen behöver fokusera mer på detta.  
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Astrid Mäkitalo, Uppsala. Jag har ett medskick. Flera kommuner i Uppsala län drar ned på 
bidrag till föreningar för medicinska funktionshinder. Det är bra att ha en beredskap för detta för 
det kan bli så i flera kommuner. Färre aktiviteter medför färre medlemmar och färre föreningar. 
 
Mikaela Odemyr, förbundsstyrelsen. Vi instämmer med Elisabet. Vi arbetar redan hårt med 
att få fler allergologer. Vi stöder ditt tillägg. 
 
Solveig Enberg, Stockholm-Gotland. Det är ett väldigt stort problem att det  dras ner på 
bidrag till funktionsrättsföreningar. Vi driver detta tillsammans med andra förbund. 
 
Sara Hjalmarsson, Östergötland. Jag saknar ett perspektiv i verksamhetsplanen. Det är 
astma. Vi jobbar ju också för dem med astma. Vi har en tendens att bara använda ordet allergi. 
 
Maritha Sedvallson. Professionen har gått över till att bara prata om en diagnos 
allergisjukdomar där astma ingår.  

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 
 
Att  anta verksamhetsplanen för 2020-2023. 
 
Att anta tillägg från Elisabet Olsson. 
 

” Att intensivt bedriva påverkansarbete på nationell nivå för de viktiga 
allergologernas samt allergikonsulenternas fortlevnad.  
Att förbundet påbörjar detta viktiga arbete omgående på nationell nivå.” 

 
 

§ 29 21. Fastställande av rambudget för kongressperioden 
 

Astrid Svensson, förbundskansliet föredrog förbundsstyrelsen förslag till 
rambudget för kongressperioden. Vi räknar med högre statsbidrag, högre medlemsavgifter 
och annonsintäkter. Ökade kostnader för medlemsservice och kommunikation. Det är av yttersta 
vikt att förbundet inte fortsätter gå med underskott. Därför har budgeten stramats åt. 
 
Sara Hjalmarsson, Östergötland. Det är jätteviktigt att vi håller budget och att det stramas 
åt. Då rimmar det illa att kongressen beslutat om regionalbidrag som kan vara kostnadsdrivande 
om länsförening ombildas till region. Jag saknar en helhetssyn på ekonomin kring 
regionalisering. 
 
David Lindvall, förbundsstyrelsen. I de kriterier som fastställs är sammanslagning i 
fokus. 

 
Kongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag 

Att godkänna förbundsstyrelsens förslag till rambudget 2020-2023. 
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§ 30 Valberedningens arbete – ny nominering  
 
Rolf Lindberg, föredrog valberedningens arbete med att bereda valen. Det har 
kommit ett sent avhopp. Valberedningen frågar kongressen om valberedningen kan ta in ett nytt 
namn trots nomineringsstopp. Förtroendet för den sittande förbundsstyrelsen är stort. Många har 
på förfrågan svarat att de vill att den sittande förbundsstyrelsen ska fortsätta. Inga nomineringar 
utöver de personer valberedningen föreslår har inkommit. 
 

Kongressen beslutade  

Att valberedningen får lägga förslag på nytt namn trots att nomineringstiden gått ut. 
 

§ 31 22. Val av förbundsordförande 
 
Rolf Lindberg föredrog valberedningens förslag att välja Maritha Sedvallson, 
Mellannorrland, till förbundsordförande. 

 
Kongressen beslutade med acklamation enligt valberedningens förslag 
 
Att  välja Maritha Sedvallson till förbundsordförande. 

 

§ 32 23. Val av förste och andre vice ordförande 
 

Rolf Lindberg föredrog valberedningens förslag att välja Solveig Enberg, 
Stockholm-Gotland, till förste vice ordförande och Mikaela Odemyr, 
Mellannorrland, till andre vice ordförande. 
 
Mattias Grannas. Mellannorrland, Vi tycker att Mikaela Odemyr ska väljas som förste 
vice ordförande. Hon har bred kompetens och jobbar mycket aktivt i förbundsstyrelsen, bland 
annat i EFA. Spridning är viktigare än hur snabbt man kan vara i Stockholm. 

 
Lena Wiman, Stockholm-Gotland, pläderade för Solveig Enberg. 
 
Leif Henriksson, förbundsstyrelsen, pläderade för båda kandidaterna. Vem som 
väljs till vilken post spelar ingen roll. Ni har två toppkandidater. 
 
Rolf Lindberg. Jag håller helt med Leif. Vi har tittat på närheten till Stockholm därför 
förordar vi Solveig som snabbare kan vara i Stockholm om Maritha behöver ersättas. 

 
Kongressen beslutade efter votering enligt valberedningens förslag 
 
Att  välja Solveig Enberg, till förste vice ordförande. 
 
Att  välja Mikaela Odemyr, till andre vice ordförande. 
 

Solveig Enberg erhåll 45 röster, Mikaela Odemyr erhöll 38 röster. 
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Röstlängden justerade till 90 närvarande ombud med rösträtt 
 

Ann-Mari Ekberg, Västra Götaland, gav en exposé över förbundets utveckling sedan 
förbundsstämma på 80-talet.  
 
Lena Wiman. Stockholm-Gotland, betonade återigen vikten av att visa hänsyn till 
doftöverkänsliga. Jag blir ledsen och besviken att det inte ens respekteras på våra kongresser. 

 
 
 
§ 33 24. Fastställande av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 

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

 
Kongressen beslutade enligt valberedningens förslag 
 
Att  fastställa antalet ledamöter i förbundsstyrelsen till sex ordinarie ledamöter 

utöver ordförande och förste och andre vice ordförande. 
 
 
§ 34 25:1 Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 

 
Rolf Lindberg  valberedningen, presenterade valberedningens nya förslag.  
Valberedningens förslag är; Emelie Bråthén Västra Götaland, Anna-Lena Didic, 
Mellansverige, David Lindvall, Stockholm-Gotland, Bertil Orrby Stockholm-
Gotland, Rune Olofsson Stockholm-Gotland,  Jan Olson, Stockholm-Gotland 

 
Kongressen beslutade med acklamation enligt valberedningens nya förslag 
 
Att välja  

Emelie Bråthén 
Anna-Lena Didic  
David Lindvall     
Rune Olofsson    
Jan Olson 
Bertil Orrby 
till ledamöter i förbundsstyrelsen. 
 

     

§ 35  25:2. Val av revisorer  och revisorsersättare i förbundet 
 och forskningsfonden  

 
Rolf Lindberg föredrog valberedningens förslag. Det är Birgitta Bäuml, 
Jönköping och Maria Andersson, Mellansverige som ordinarie revisorer och 
Mikael Forsberg Stockholm-Gotland, som ersättare. 
 
 
 

Kongressen beslutade med acklamation enligt valberedningens förslag 
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Att välja Maria Andersson och Birgitta Bäuml, till ordinarie revisorer i förbundet 

tillika forsknignsfonden 
 
Att välja, Mikael Forsberg, till revisorsersättare i förbundet tillika forskningsfonden 
 
 
§ 36 26. Val till Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets 

Forskningsfond 
 
26:1 Val av ordförande i fondstyrelsen 

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

 
Kongressen beslutade med acklamation enligt valberedningens förslag 
 
Att  välja Robert Hejdenberg till ordförande i fondstyrelsen. 
 
 

26:2 Val av ledamöter i fondstyrelsen 
 

Rolf Lindberg föredrog valberedningens förslag. Det är Ingrid Källström 
Bengtsson, Kronoberg, Susanne Hejra, Stockholm-Gotland, Gisela Petersson, 
Skåne, Lena Bertilsson, Örebro, Susanne Rosén, Stockholm-Gotland och Eva-
Maria Dufva, Stockholm-Gotland. 

 
Kongressen beslutade med acklamation enligt valberednings förslag 
 
Att välja  

Lena Bertilsson  
Eva-Maria Dufva 
Susanne Hejra  
Ingrid Källström Bengtsson 

 Gisela Petersson 
 Susanne Rosén 

som ledamöter i fondstyrelsen. 
  

  26:3 Val av ersättare i fondstyrelsen 
 

Rolf Lindberg föredrog valberedningens förslag som är Gunnar Hellberg, 
Stockholm-Gotland. 

 
Kongressen beslutade med acklamation enligt valberedningens förslag 
 
Att välja Gunnar Hellberg till ersättare i fondstyrelsen. 
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§ 37  27. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen 

                 28. Val av ledamöter i valberedningen  
 

Solveig Enberg, beredningsutskottet, föreslog fem ledamöter till valberedningen. 
Solveig Enberg, föredrog beredningsutskottets förslag som är Rolf Lindberg, 
Skåne, sammankallande, Eva Lundström, Norrbotten, Lena Nyman, Stockholm-
Gotland, Leif Henriksson, Västra Götaland och Siv Pettersson Mellansverige. 

, 
Kongressen beslutade enligt beredningsutskottets förslag 
 
Att  valberedningen ska bestå av fem ledamöter. 
 
Att välja 

 Rolf Lindberg 
Eva Lundström 
Lena Nyman 
Leif Henriksson 
Siv Pettersson 
till valberedning.   

 
Att utse Rolf Lindberg till sammankallande i valberedningen. 
 

§ 38 Uttalande 
 

Solveig Enberg, redaktionsutskottet, föredrog förslag till uttalande 
”Allergivården är ett lotteri!” 
 
Brita Andersson, Stockholm-Gotland  Det är ett välskrivet men väldigt diplomatiskt. Jag 
skulle vilja ha lite mer stuns i uttalandet. Elisabet Olsson hade mycket bra formuleringar i sitt 
inlägg. Jag skulle vilja att det arbetas in i uttalandet. Det ska också vara tydligt att det är 
kongressen som uttalar sig. 
 
Ingalill Bjöörn, Mellansverige. Jag vill ändra siffran till ”minst 40 % i stället för ”mer än 
30 %.. Detta stämmer bättre med aktuell forskning om omfattningen. 
 
Eva Hjalmarsson, Östergötland. Jag vill lyfta de ekonomiska aspekterna. Många har inte 
råd. Detta behöver inte tas med nu i uttalandet utan är ett medskick. 
 
Beredningsutskottet fick i uppgift att arbeta in synpunkterna. 

 
Kongressen beslutade enligt beredningsutskottets bearbetade förslag 
 
Att  anta uttalandet ”Vi larmar - Allergivården är ett lotteri”. 
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” Vi larmar - Allergivården är ett lotteri! 
Minst 40 procent av befolkningen lever med en allergisjukdom, men möjligheten till vård beror 
på var i landet du bor. Allergisjukdomar kan vara livshotande. Bristen på allergologer är 
alarmerande. Det är inte bara kris, det är katastrof och något måste göras omgående. 
Astma- och Allergiförbundet betonar att allt fler beslutsfattare inom regioner ska se behovet av 
en bättre kompetensförsörjning. Det är även mycket viktigt att man rekommenderar en 
certifiering av astma- allergi- och KOL-mottagningar.  
Vården varierar stort över landet, därför krävs en bred nationell satsning för att utveckla vården 
och förbättra det preventiva arbetet. Det främsta behovet finns inom primärvården där en 
majoritet av patienterna med allergisjukdomar har sin vårdkontakt. När nya 
behandlingsmöjligheter nu kommer behöver dessa även nå ut till patienterna.  
Vi förväntar oss därför att alla regioner inom en snar framtid erbjuder certifierade 
mottagningar till människor med allergisjukdomar. Möjligheten till en bra primärvård ska 
utgå från behov, inte bostadsort. ” 

 
 

§ 39 29. Avtackningar och kongressens avslutande 
 

Maritha Sedvallson. Jag vill tacka för det förnyade förtroendet. Vi har en spännande period 
framför oss med en ny generalsekreterare, uppdrag om omgörning av organisationen och en fin 
och ambitiös verksamhetsplan att verkställa. Vår förbundsstyrelse har en fin arbetsgemenskap. 
Det finns inga motsättningar. 
 
Robert Hjedenberg. Jag vill tacka för det förnyade förtroendet att få leda forskningsfondens 
arbete.  
 
Maritha Sedvallson tackade kansliet för det fina arbetet med att organisera allt 
kring kongressen. 

 
Avgående ledamöter i förbundsstyrelse och fondstyrelse kallades upp på podiet 
och avtackades av kongressen med en lång varm applåd och varsin present.  
 
Birgitta Alstegren, Norrbotten, avgående förbundsstyrelseledamot. Jag har varit 
aktiv i förbundet i 50 år. Tiden i förbundsstyrelsen har varit stimulerande och roligt. Tack för att 
jag har fått vara med om det.  
 
Maritha avtackade avgående generalsekreterare Ulf Brändström  efter 28 år 
som anställd i förbundet som nu går i pension. Du är en fantastisk diplomat och 
människokännare. Vi har delat många roliga och framgångsrika år tillsammans. Hoppas kunna 
vara kamrat  även i fortsättningen. 

 
Robert Hejdenberg tackade Ulf med ett uppskattat tal på temat att framgångsrikt 
segla på allergihavet.  
 
Elisabet Olsson avtackade Ulf från region Stockholm- Gotland. Och passade 
samtidigt på att ge en försenad avtackning till Bertil Orrby. 
Birgitta Alstegren, avtackade Ulf från norrbottensföreningen.  
Roland Efraimsson avtackade Ulf. 
Ingalill Bjöörn avtackade Ulf från Mellansveriges förening. 
Anette Torvidsson och  Wictoria Kastemyr, Ovanåkers lokalförening samt 
Mattias Grannas från Mellannorrland tackade Ulf och Leif Henriksson. 
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AVSLUTNINGSTAL AV ULF BRÄNDSTRÖM 
 
Det känns som ni förstår lite märkligt och rörande att stå här. Det är en lång period, ett liv, jag 
har arbetat med er. Många har jag känt och blivit goda vänner med. Jag känner tacksamhet. Det 
är inte många som får förmånen att varje dag få jobba något som känns meningsfullt. Ni har gett 
mig meningen med arbetslivet. Att få jobba med en arbetsorganisation, ett kollektiv. En sorts 
motståndshandling i dessa tider som i så stor utsträckning präglas av rädsla för andra. Vi drivs 
av att åstadkomma något tillsammans.  
 
Jag är tacksam över att få vara del av en organisation som söker äkta, riktig kunskap. Inte 
förvillelser. Det känns viktigt så här i efterhand, i dessa tider då riktig kunskap ifrågasätts och 
falsk kunskap används mot människorna. Tänk att få vara en del av en organisation som i 
decennier har spridit äkta kunskap. 
 
Vi har motarbetat det moderna samhällets avigsidor, det produceras mycket positiv, men 
samtidigt sådant som är negativt och farligt för oss. Jag känner stolthet för vårt arbete med 
kemikalier som är en del av det moderna konsumtionssamhället som inte är nyttigt för 
människorna, naturen och miljön.  
 
Jag har fått vara del av en organisation som utgår från humanistiska ideal. Varje människa har 
lika värde. En självklarhet? Nej det måste ges ett verkligt innehåll. Människor med allergi blir 
dagligen ifrågasatta. Vi hävdar lika rättigheter.  
 
Jag känner tacksamhet för alla härliga och positiva möten. Här har jag också mött Marianne, 
mitt livs kärlek. Förbundet har fört oss samman. 
 
Jag tar med mig lärdomar som jag kan ha nytta av. Att se det stora i det lilla. Vi har jobbat med 
de små detaljerna i den mänskliga tillvaron. Men det har påverkat människors livsvillkor och 
möjlighet att leva värdiga liv. 
Det är viktigt att lyssna. Vi kan sitta på förbundet och läsa i böcker om vad man vet om allergi. 
Men ofta är det så att det inte riktigt stämmer med erfarenheterna hos medlemmarna. Detta har 
ett stort värde för organisationen. Det ger oss en stor legitimitet. Börja med att lyssna. 
Engagemanget för det goda  livet. Det har en större betydelse än för organisationen själv. Vi är 
en del av något större, att göra samhället bättre. Utan dessa gemensamma ansträngningar 
havererar samhället. 
Att drömma. Vi jobbar väldigt långsiktig. Vi formulerar en dröm, en önskan som kan ta tio, 
femton år att verkställa. Att komma i mål med. Några exempel. Nickel i produkter, det tog tio år 
från att vi formulerade målet om nickel, men nu är det ett EU direktiv. Tobakslagen likaså. Sluta 
inte drömma, formulera drömmar inför framtiden 
Det konkreta måste vara utgångspunkten. Det räcker inte med en förbundsledning som 
formulerar teoretisk, det är i det konkreta vi gör skillnad. 
Sluta aldrig leta efter det goda hos medmänniskor - även om man upplever att det verkar 
hopplöst från början. 
 
Pensionen är ju egentligen inte särskilt viktig. Allt det jag har sagt kommer att leva vidare i mig. 
Jag önska er lycka till i arbetet 
 

 
 

Maritha Sedvallson förklarade kongressen avslutad . Det har gått snabbt och 
smärtfritt. Det är tillsammans det händer.  
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Vid protokollet 
 
 
 
_____________________________  
Anders Rosén 
 
 
 
Justeras 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Elisabet Olsson    Anette Torvidsson Eriksson
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