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Justerandes signatur                                                                   Utdragsbestyrkande 
 

 

Närvarande: 

 

Beslutande 

Maritha Sedvallson  

Mikaela Odemyr 

Solveig Enberg 

Emelie Bråthén 

Rune Olofsson  

Jan Olson 

Anna-Lena Didic 

Bertil Orrby  

David Lindvall 
 

Närvarande övriga: 

Kristina Ljungros  

Niklas Olin 

Marianne Jarl (§7) 

Ulrika Lindblom (§7) 

Marie-Louise Luther (§11) 

Freja Anckers, representant för Unga Allergiker 

 

 

§ 1) Mötet öppnas 

 

Maritha Sedvallson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat 

 

 

§ 2) Val av justerare 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att utse Anna-Lena Didic till att justera dagens protokoll 

 

 

§3) Förslag till dagordning 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna dagordningen  

 

 

Sekreterare:                                                                             /Niklas Olin 

 

Ordförande:                                                                            /Maritha Sedvallson 

 

Justerare:                                                                               /Anna-Lena Didic 

 



ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET                                                                  

FÖRBUNDSSTYRELSEN                                                                                    

2020-01-31 

PROTOKOLL 
 

 

Justerandes signatur                                                                   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 4) Föregående protokoll 

 

Maritha gick igenom föregående protokoll  

 

Förbundsstyrelsen beslutade  

 

Att godkänna föregående protokoll 

 

 

§ 5) Rapport från GS/Förbundsordförande 

 

Kristina och Maritha rapporterade om saker som hänt sen sist och vad som är på gång. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att de tagit del av rapporterna 

 

 

§6) Verksamhetsplan och budget 2020 

 

Kristina föredrog förslag till Verksamhetsplan inklusive prioriterade områden. Förslag till 

budget för 2020 var detsamma som förslaget vid FS-mötet i december. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna verksamhetsplan och tillhörande budget för 2020 

 

 

§7) Utfasning Svalanmärkningen – tidsplan nordisk märkning 

 

Marianne och Ulrika föredrog förslag till tidsplan för utfasning av den svenska märkningen. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna följande tidsplan för utfasning av svenska svalan-märkningen: 

Målarfärger - Sista ansökningsdag för Svalan kommer att vara 31 maj 2020. 
Svalanmärkningen kommer sedan att upphöra efter 31 maj 2021. 
Övriga produktgrupper - Svalan kommer att fasas ut under 2020 och efter 1 januari 
2021 kommer nordiska märkningen att vara den enda märkning som används. 
 

 

§ 8) Rapport Toleranskonferens 

 

Kristina föredrog rapporten om förberedelserna inför Toleranskonferensen 7-8 maj 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
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Att godkänna rapporten 

 

 

§ 9) Ändrad delegationsordning 

  

Kristina föredrog förslag till ändrad delegationsordning samt förslag till ändrad titel för 

ombudsmännen. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna förslag till ny delegationsordning 

 

Att Godkänna förslag till ändrad titel från ”Ombudsmän” till ”Intressepolitiska handläggare” 

 

 

§ 10) Arvodering FS-ledamöter 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att bordlägga punkten till nästa FS-möte 

 

 

§ 11) Arbetsgrupp vägledning pälsdjur 

 

Marie-Louise föredrog ärendet om arbetet kring pälsdjur och universellt utformade lärmiljöer. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att uppdra till förbundskansliet att sammankalla en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram en 

praktisk vägledning om pälsdjursallergi och pälsdjur i skolor. 

 

Att tillsammans med Funktionsrätt Sverige arbeta för universellt utformade lärmiljöer. 
 

 

§ 12) Utdelning Blomsterfonden 

 

Niklas föredrog förslag till utdelning från Blomsterfonden/Postkodlotteriet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade  

 

Att Godkänna förslag till utdelning på 152 700 kr till 12 olika aktiviteter. 

 

Notering: FS-ledamöter som är engagerade i ev. förening som ansöker om bidrag deltar inte i 

beslutet i just den föreningens bidrag. 
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§ 13) Rapport från EFA 
 

Mikaela Odemyr rapporterade om senaste nytt och vad som är på gång inom EFA. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna rapporten från EFA 
 

 

§14) Nominering till EFA 
 

Mikaela föredrog ärendet och ställde frågan om nominering till president i EFA, Mikaela har 

suttit 5 år i styrelsen och man får sitta max 6 år. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

Att nominera Mikaela Odemyr till ytterligare år inom EFA 

 

Notering: Mikaela Odemyr deltog inte i beslutet om nomineringen 
 

 

§ 15) Rapport från Unga Allergiker 

 

Unga Allergikers ordförande Freja Anckers rapporterade från deras verksamhet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att de tagit del av rapporten 

 

 

§ 16) Övriga frågor 

 

Maritha frågade om några FS-ledamöter blivit inbjudna till årsmöte i sin fadder-

region/länsförening. 

 

 

§17) Mötets avslutande 

 

Maritha Sedvallson tackade och avslutade sammanträdet. 

 

 




