
 
 
 
                                   Årsmötesprotokoll  

 
Datum: 160429 
Plats: Gävle 
 
    
 
1. Årsmötets öppnande   

Mötet öppnades av ordföranden, som även hälsade välkommen.  
 

2. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna 
Beslutades att årsmötet ansågs vara stadgeenligt sammankallat. 
 

3. Val av mötespresidium 
a. Till ordförande för mötet valdes Åsa Andersson (SSF) 

       b. Till sekreterare för mötet valdes Pia Kalm-Stephens (ASTA) 
 
4.   Val av två personer att jämte ordföranden justera protokoll 
       Till protokolljusterare valdes Camilla Ivarsson och Monica Andersson. 
 
5.   Val av rösträknare 
       Camilla Ivarsson och Monica Andersson valdes till rösträknare. 
 
6.   Godkännande av föredragningslistan 
      Föredragningslistan godkändes. 
 
7.   Rapporter 
     a. 
         ASTA:s helt nypublicerade Kompetensdokument delades ut till alla närvarande  

Kompetensbeskrivning  

         medlemmar och presenterades av Kersti Theander. Alla uppmanades att läsa det och      
         ha som stöd vid diskussioner med arbetsgivare om resurser för vårt specialområde 
         gällande utbildning och i lönefrågor. 
     b. 
         Åsa Andersson rapporterade att till Svensk sjuksköterskeförening är 
         51 specialistsektioner knutna och tillsammans med dem arbetar de för en stark 
         sjuksköterskeprofession. 

Svensk sjuksköterskeförening 

         Svensk sjuksköterskeförening arbetar just nu bland annat med att ta fram en 
         kompetensbeskrivning för den grundutbildade sjuksköterskan och att se över alla 



         specialistutbildningar. Svensk sjuksköterskeförening diskuterar också hur 
         samarbetet mellan de olika specialistsektionerna kan utvecklas. 
 
8.  Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse samt arbetsgrupper 
      Ann-Britt Zakrisson gjorde en summering av de viktigaste punkterna i     
      verksamhetsberättelsen för 2015 och Margareta Eriksson lämnade en ekonomisk   
      redogörelse för 2015. 
       
      Rapporter från arbetsgrupperna: 
    a. 
         Inom ASTA pågår arbete med att ta fram vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att  

Kriterier för arbete på barnmottagning och lungklinik vuxen 

         verksamheter inom barnmottagningar och vuxenmottagningar skall vara ”godkända” på  
         samma sätt som kriterierna av astma-KOL mottagningarna 
         i primärvården. Genomgången visar att kriterierna borde vara i stort sett desamma. På 
         specialistmottagningar finns dessutom krav på specialkompetens för att utföra vissa 
         arbetsmoment, tillexempel pricktest, NO-mätning och luftvägsprovokationer. 
    b. 
         I höstas träffade två representanter från ASTA:s styrelse företrädare för 15 poäng  

Samordna specialistutbildningarna för avancerad nivå på de olika lärosätena 

         utbildningarna i Astma, allergi och KOL vård. Syftet var att skapa en mer enhetlig  
         utbildning i landet och att utgå från ASTA:s kompetensdokument. 
     c. 
         En enkätundersökning har under våren 2016 gjorts för att få information om    

Arbetsrutiner och metoder vid luftvägsprovokationer 

         luftvägsprovokationer, hur ofta de görs och vilka typer av provokationer. Svar från 18  
         (95 %) allergi-och lungmottagningar runt om i landet har inkommit och planen är att  
         tillsätta en arbetsgrupp under hösten 2016. 
     d.
         Arbetet är nu i slutfasen och och är nu inlämnat för granskning. Slutversionen planeras  

 Revidering av spirometridokumentet 

         att presenteras på nästa års ASTA-dagar. 
 
     Beslutades att årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 
     Beslutades att årsmötet godkände den ekonomiska redogörelsen. 
 
9.  Revisionsberättelse 
     Revisorerna Ann-Marie Ericson och Maria Jönsson framförde att de ej funnit något  
     anmärkningsvärt i den ekonomiska rapporten och de föreslog att årsmötet skulle bevilja  
     styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.  
 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
      Beslutades att årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
11. Motioner 
       Inga motioner har inkommit. 
 
12. Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget 
       
       Det vetenskapliga arbetet, främst i form av utdelning av stipendier och resebidrag men  

Verksamhetsplan för 2016 

      också posterutställning på ASTA-dagarna prioriteras. På årets ASTA-dagar tilldelades  



       
       Therese Sterner, Region Skåne ett ASTA-stipendium på 30 000 kr och Tanja Gustavsson,  
       Västra Götalands region tilldelades stipendium på 10 000 kr ur Eva Österlund    
       Efraimssons minnesfond. Till årets bästa poster valdes Annika Lindh, Landstinget i      
       Värmland. Två postrar presenterades dels Annika Lindhs men också Barbara Ekmans och  
       Carola Rickenbergs från Södersjukhuset.  
       En ny arbetsgrupp, för att se över riktlinjer kring luftvägsprovokationer, planeras att      
       bildas under hösten och under ASTA-dagarna 2016 kom förslag om att bilda även en   
       arbetsgrupp som skall se över hur vi kan möta det ökade vårdbehovet från de   
       asylsökande och utlandsfödda med astma, allergier och KOL. 
 
13. Medlemsavgiftens storlek 2017 
       Årsmötet beslutade att medlemsavgifternas storlek skall vara desamma under 2017, 200  
       kronor för ordinarie medlemmar och 100 kronor för pensionärer. 
 
14. Val 
       a. 
           Beslutades att Kersti Theander, Susanne Bengtsson-Lund och  

Tre styrelseledamöter för två år 

           Sara Appeltofft omvaldes för vardera två år enligt valberedningens förslag . 
      b. Revisorer för ett år

             

 
           Beslutades att Ann-Marie Ericson och Maria Jönsson omvaldes till revisorer för ett år. 

       c. 
           Beslutades att Britt Eliasson Runed enligt valberedningens förslag omvaldes till  

En revisorssuppleant för ett år  

          revisorssuppleant för ett år. 
 
15. Val av valberedning samt beslut om sammankallande 
       Årsmötet föreslog omval av medlemmarna i valberedningen, vilket medförde att Åsa  
       Persson, Britt-Marie Wallström och Anna Nordlind kommer att ansvara för  
       valberedningen även under 2016 och Åsa Persson kvarstår som sammankallande. 
 
16. Behandling av övriga frågor som har tillställts styrelsen för beredning 
       a. 
           Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening har ASTA skrivit ett pressmeddelande  

Pressmeddelande  

           om att en nationell specialistutbildning för omvårdnad inom astma, allergi och KOL  
           behövs. 
 
17. Fastställande av tidpunkt för nästa årsmöte 
      Nästa årsmöte kommer att hållas 2017-03-31, på ASTA-dagarna i Trollhättan. 
 
18. Årsmötets avslutande 
       Ann-Britt Zakrisson avslutade årsmötet och tackade mötesordföranden Åsa Andersson  
       för ett trevligt utfört uppdrag. 
 
 
 
 



 
 
………………………………………………………..                             ………………………………………………………… 
Pia Kalm-Stephens, mötessekreterare                            Åsa Andersson, mötesordförande 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….                             ………………………………………………………… 
Monica Andersson, protokolljusterare                            Camilla Ivarsson, protokolljusterare 
 


