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Närvarande: 

 

Beslutande 

 

Maritha Sedvallson  

Mikaela Odemyr (fram till §10) 

Solveig Enberg 

Emelie Bråthén 

Rune Olofsson  

Jan Olson 

Anna-Lena Didic 

Bertil Orrby  

David Lindvall 
 

Närvarande övriga: 

  

Kristina Ljungros (fram till §16) 

Niklas Olin 

Astrid Svensson (§7) 

Helena Färnsten (§14) 

Anna-Karin Klomp (11-13§) 

Annika Almgren (11§) 

Sofia Knaz (§8) 

Elin Sundin (14§) 

Freja Anckers, representant för Unga Allergiker 

 

 

§ 1) Mötet öppnas 

 

Maritha Sedvallson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

 

§ 2) Val av justerare 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att utse Jan Olson till att justera dagens protokoll 

 

 

§3) Förslag till dagordning 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna dagordningen  
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Sekreterare:                                                                             /Niklas Olin 

 

Ordförande:                                                                            /Maritha Sedvallson 

 

Justerare:                                                                                /Jan Olson 

 

 

§ 4) Föregående protokoll 

 

Niklas gick igenom föregående FS-protokoll. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna föregående protokoll 

 

 

§ 5) Utvärdering och tankar kring gårdagens planeringsdag 

 

En runda där alla fick säga vad de tyckte om gårdagens planeringsdag. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att uppdra till kansliet att uppdatera kansli-schemat med alla nya medarbetare och att Helenas 

presentation ska skickas ut till FS 

 

 

§ 6) Rapport från GS/Förbundsordförande 

 

Maritha rapporterade om bl.a. senaste nytt inom Funktionsrätt Sverige. Kristina hade lämnat 

en skriftlig rapport till FS innan mötet men kompletterade muntligt med information om 

märkningen, vårt intressepolitiska arbete och aktuella personalärenden. På nästa FS-möte 

kommer insamling bl.a. att tas upp. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna rapporterna 

 

 

§ 7) Ekonomisk rapport - halvårsbokslut 

 

Astrid Svensson presenterade den ekonomiska rapporten som inkluderade halvårsbokslut, 

granskning av utfall av intäkter och kostnader samt vad som är på gång under hösten. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna rapporten   
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§8) Politiskt program för mat 

 

Sofia Knaz föredrog förslag till nytt handlingsprogram inom matallergiområdet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna förslaget till nytt handlingsprogram inom matallergiområdet.  

 

Notering: David Lindvall deltog inte i beslutet kring nytt handlingsprogram inom 

matallergiområdet. 

 

 

§ 9) Rapport från EFA och nominering till PAC 

 

Mikaela Odemyr rapporterade om senaste nytt från EFA samt att hon blivit nominerad till 

Patient Advisory Committee (en del av World Lung Foundation) som representant för 

svenska Astma- och Allergiförbundet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna rapporten 

 

 

§ 10) Effektrapport plus olika styrdokument 

 

Niklas föredrog ärendet och presenterade förslag till nya styrdokument som behövs enligt 

Giva Sveriges riktlinjer för kvalitetskoden. Vad gäller insamlingspolicy, 

värdegrund/uppförandekod samt långsiktig strategi informerade Niklas om att en översyn av 

dessa tre styrdokument inletts, men att vi tills vidare får fortsätta med dessa som FS redan sen 

tidigare har fastställt. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna Effektrapporten 2019 med en föreslagen strykning av ett stycke 

 

Att godkänna förslag till nytt styrdokument ”Risk för kris”, innehållande riskanalys, 

krishantering och kriskommunikation 

 

Att uppdra till Niklas att genomföra förslag till ändringar och omarbetning av 

valberedningsinstruktionen som sedan godkänns av arbetsutskottet 

 

Att utvärderingen av Generalsekreterare genomförts 23 juni 

 

Att godkänna utvärderingen av förbundsstyrelsens arbetssätt 
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Att fortsätta/fastställa den långsiktiga strategi, värdegrund/uppförandekod och 

insamlingspolicy som vi för tillfället redan har 

 

 

 

§ 11) Allergilyftet 
 

Annika Almgren och Anna-Karin Klomp rapporterade kring hur det går med planeringen av 

konferensen Allergilyftet mars 2021. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna rapporten 

 

Att uppdra till kansliet att ta fram ett mer specifikt underlag för ett extra FS-möte med fokus 

på att diskutera en plan B om corona-restriktioner skulle kvarstå inför mars 2021. 

 

 

§ 12) Utkast remissyttrande God och nära vård 
 

Anna-Karin presenterade ett utkast till remissyttrande gällande God och nära vård. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna förslag till remissyttrande med föreslagna ändringar 
 

 

§13) Resultat av enkät om framtidens vård 
 

Anna-Karin presenterade resultatet av medlemsenkäten om framtidens vård. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 
 

Att godkänna rapporten 
 

 

§ 14) Kommunikationsrapport 

 

Helena Färnsten rapporterade om vad som hänt inom kommunikationsområdet sen sist. 

Förbundets nya pressekreterare Elin Sundin presenterade sig för FS. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna rapporten 

 

 

§ 15) Granskningsprocesser och nordiskt bolag 
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Solveig Enberg föredrog ärendet. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna rapporten 

 

 

§16) Utdelning Blomsterfonden 

 

Niklas presenterade förslag till utdelning från Blomsterfonden/Postkodlotteriet. FS-ledamöter 

med jäv deltog inte i beslutet rörande utdelning till sin egen förening. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna förslaget till utdelning på 100 750 kr till 9 olika ansökningar 

 

 

§17) Rapport från Unga Allergiker 

 

Freja Anckers rapporterade om senaste nytt in om Unga Allergiker. 

 

Förbundsstyrelsen beslutade 

 

Att godkänna rapporten 

 

 

§ 18) Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp. 

 

 

 

§ 19) Mötets avslutande  

 

Maritha Sedvallson tackade och avslutade sammanträdet. 

 




