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Närvarande: 

 

Beslutande 

 

Maritha Sedvallson  

Mikaela Odemyr 

Solveig Enberg 

Emelie Bråthén (från §5) 

Rune Olofsson  

Jan Olson 

Anna-Lena Didic 

Bertil Orrby  

David Lindvall 
 

Närvarande övriga: 

  

Kristina Ljungros  

Niklas Olin 

Helena Färnsten (från §6) 

Anna-Karin Klomp (§6 och §8) 

Rikard Åsgård (§11) 

 

 

§ 1) Mötet öppnas 

 

Maritha Sedvallson hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 2) Förslag till dagordning  

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna dagordningen 

 

 

§3) Val av justerare 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att utse David Lindvall till att justera dagens protokoll och Mikaela Odemyr som reserv 

 

 

Sekreterare:                                                                             /Niklas Olin 

 

Ordförande:                                                                            /Maritha Sedvallson 

 

Justerare:                                                                                /David Lindvall 
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§ 4) Föregående protokoll 

 

Niklas gick igenom föregående protokoll. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna föregående protokoll 

 

 

§ 5) Rapport från GS/Förbundsordförande 

 

Kristina och Maritha rapporterade om saker som hänt sedan förra FS-mötet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna rapporterna 

 

 

§6) Kommunikation 

 

Helena Färnsten föredrog ärendet och presenterade några reflektioner kring förbundets 

framtida kommunikation och strategi för kommunikation. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna rapporten 

 

 

§7) Vända trenden 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Bordlägga punkten till nästa FS-möte 

 

 

§ 8) Nytt vårdpolitiskt program 

 

Anna-Karin Klomp föredrog förslag till nytt vårdpolitiskt program. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna förslag till nytt vårdpolitiskt program med föreslagen ändring om målet med 

antalet specialister per region. 
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§ 9) Verksamhetsberättelse 2019 

  

Förbundsstyrelsen beslutade  

 

Att Bordlägga beslutet om godkännande till ett extrainsatt FS-möte 3 april  

 

 

§ 10) Ny forskningsnämnd 

 

Maritha föredrog förslag till forskningsnämnd för åren 2020-2022. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna förslaget till ny forskningsnämnd 2020-2022 

 

 

§ 11) Rapport nya riktlinjer specialkost förskola/skola 

 

Rikard Åsgård föredrog ärendet och rapporterade kring de nya nationella 

rekommendationerna kring riktlinjer för specialkost i förskola/skola. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna rapporten 
 

 

§ 12) Utdelning Blomsterfonden 
 

Niklas föredrog förslag till utdelning från Blomsterfonden/Postkodlotteriet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna förslag till utdelning på 213 500 kr från Blomsterfonden till 20 ansökningar. 

 

Notering: De FS-ledamöter som tillhör en förening som ansökt om bidrag deltog ej i beslutet 

kring bidrag till sin egen förening. 

 

 

§ 13) Nytt startbidrag regioner 
 

Niklas föredrog ett förslag från regionaliseringsgruppen om ett nytt startbidrag för läns-

/regioner som hjälper till att starta nya lokalföreningar. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Anta förslag till nytt startbidrag på 10.000 kr för hjälp vid uppstart av ny lokalförening 
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Att AU beviljar detta startbidrag efter förslag från Organisationsombudsmannen 
 

 

§14) Uppdatering forskningspolicy 
 

Kristina föredrog förslag till uppdatering av vår forskningspolicy. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

Att Anta förslag till ny forskningspolicy 

 

Att se över sjukdomsbegreppen så att det blir stringent genom hela texten (astma, allergi, 

eksem, annan överkänslighet etc.) 
 

 

§ 15) Rapport Unga Allergiker 

 

Unga Allergiker hade i förväg lämnat en skriftlig rapport. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att de tagit del av rapporten 

 

 

§ 16) Rapport från EFA 

 

Mikaela rapporterade om vad som händer inom EFA 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att Godkänna rapporten 

 

 

§17) Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor togs upp. 

 

 

§ 18) Mötets avslut 

 

Maritha Sedvallson tackade och avslutade sammanträdet. 
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