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§1. KONGRESSENS ÖPPNANDE

Inger Ros. förbundsordförande:
Hälsar alla närvarande varmt välkomna till Riksförbundet HjärtLungs 36:e
ordinarie kongress. Kongressombuden, som ska fatta beslut for att föra
organisationen in i framtiden, gäster, samarbetspartners och observatörer från hela
landet. Ett särskilt välkomnande riktas till observatören Mary Erixon, medlem i
förbundet sedan 60 år och hedersmedlem, dessutom en av organisationens allra
första medlemmar. Förbundsstyrelse, revisorer, valberedning och personal från
förbundskansliet hälsas också välkomna.

Parentation hålls för bortgångna medlemmar, följande uppmärksammas särskilt:

Leif Hassel, ersättare i förbundsstyrelsen, ordförande i länsforeningen HjärtLung
Värmland. Kjell-Åke Andersson, förbundsrevisor, kassör i föreningen HjärtLung
Laholm. Jan Vemersson, ordförande i Länsföreningen HjärtLung Kronoberg.
Hans Göran Ricknell, ordförande i riksföreningen VIKING.

Inger Ros återkopplar till 2010 års kongress då hon valdes till förbundsordförande
for Riksförbundet HjärtLung. Med stor glädje, stolthet och även lite mod tackade
hon för förtroendet att fä leda arbetet som första kvinna i förbundets historia. Det
har varit roliga, spännande och bitvis också lite mödosamma år berättar hon.

Inger Ros berättar om ambitionen att öka samhörighet i hela organisationen och
att riksförbundet, länsföreningar och lokalföreningar ska vara en enad
organisation. Förbundsstyrelsen har tillsammans arbetat för detta och under den
gångna kongressperioden. Förbundskansliet gör ett fantastiskt arbete, inte minst de
här dagarna då en bra kongress kan genomföras.

Inger Ros sammanfattar några viktiga framgångsfaktorer från den gänga
kongressperioden utifrån orden; "Gemenskap, handlingskraft och kunskap".
Riksförbundet HjärtLung är Sveriges näst största patientorganisation och det ska
vi vara stolta över. Inger menar att vi delar utmaningar likväl som framgångar. Vi
är en fantastisk organisation med mycket kunskap, glädje och engagemang och det
har varit härligt att fä leda den understryker hon.

Inger Ros framhåller förhoppningar om tre kommande härliga kongressdagar där
alla med respekt för varandra kan diskutera, debattera, argumentera och att
kongressen i god demokratisk anda kan fatta beslut.

Inger Ros avslutar med några rader av Tage Danielsson;

"En droppe droppad i livets eld, har ingen kraft att flyta själv. Det ställs ett krav
på varenda droppe, hjälp till att hålla de andra oppe .

Därmed förklarar hon Riksförbundet HjärtLungs 36:e ordinarie kongress öppnad.



§2.
Bilaga l

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Inger Ros, förbundsordförande:
Anmäler att registrering och fullmaktsgranskning har skett vid sekretariatet och att
63 röstberättigade ombud av 67 möjliga är närvarande. Vid eventuella
förändringar kommer röstlängden att justeras under kongressens gång. Totalt
deltar 116 personer på kongressen.

Deltagarförteckning. (Bilaga l)

Kongressen beslutar:

Att fastställa antalet röstberättigade till 63 ombud.

§3.

Bilaga 2

Bilaga 3

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING OCH ARBETSORDNING

Förslag till dagordning var i förväg utsänd i kongresshandlingama till samtliga
ombud. (Bilaga 2)

Förslag till arbetsordnine var i förväg utsänd i kongresshandlingama till samtliga
ombud. (Bilaga 3)

Inger Ros. Förbundsordförande:
Föreslår att kongressen tillåter presidiet att vid behov ändra ärendeordning pä
dagordningen så att förhandlingarna fortlöper smidigt.

Kongressen beslutar:

Att fastställa förslaget til) dagordning
Att bifalla förslaget att ändra ärendeordning på dagordningen.

Kongressen beslutar:

Att fastställa arbetsordningen.

§4. KONGRESSENS BEHÖRIGA SAMMANKALLANDE

Inger Ros. förbundsordförande:
Redogör for stadgarnas föreskrift att kallelse skall ske minst 90 dagar före
kongressens öppnande. Kallelse kungjordes genom Status nr 4/2015,
utgivningsdag 15 september och i Förbundsinfo nr 3/2015, utgivningsdag 31
augusti. Kongresshandlingama sändes från forbundskansliet den 26 maj 2016.

Koneressen beslutar:

Att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

f^

u"'

MS
w



§5.

a.

b.

c.

e.

VAL AV KONGRESSFUNKTIONARER

Inger Ros. förbundsordförande:
Föredrar förbundsstyrelsens förslag till kongressfunktionärer.

Två koneressordförande

Kongressen beslutar:

Att till kongressordföranden välja Ingela Thalén, Göteborg och Jan Björkman,
Blekinge.

Tre koneressekreterare

Kongressen beslutar:

Att till kongressekreterare välja Surayya Eliasson, Helene Silfver och Ann-
Cathrin Hjorth från förbundskansliet.

Tre protokolliusterare

Kongressen beslutar:

Att till justerare av kongressprotokollet välja Bengt Hagstedt, Västra Götaland,
Janeric Sundberg, Skåne samt Yvonne Haglöf, Stockholm.

Tre rösträknare

Kongressen beslutar:

Att till rösträknare välja Peter Helsinger, Västemorrland, Anita Andersson,
Stockholm, Anita Berglund, Norrbotten.

Tre ledamöter i redaktionsutskottet

Inger Ros, förbundsordförande:

Föreslår att kongressen ger redaktionsutskottet i uppdrag att återkomma med ett
förslag till kongressuttalande. Redogör för förbundsstyrelsens förslag till
ledamöter i redaktionsutskottet, samt förslag till adjungerade i
redaktionsutskottet.

Kongressen beslutar:

Att till ledamöter välja Stig Rann, Värmland, Anna-Lisa Tafvelin, Blekinge
samt Thorild Bodin, Norrbotten.

Att till redaktionsutskottet adjungera Allan Larsson, förbundsstyrelsen och
Magnus Ostnäs, forbundskansliet

Att ge redaktionsutskottet i uppdrag att ta fram ett förslag till kongressuttalande.

Ordförandeklubban övertas av Ingela Thalén, och Jan Björkman som tackar för
förtroendet att leda kongressen och redogör ingående för hur förhandlingarna
ska gå till.

^



§6.

Bilaga 4

REDOVISNING AV ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV
KONGRESSBESLUT 2013

Konsressordforanden informerar:

Redovisningen av åtgärder med anledning av kongressbeslut 2013 var i förväg
utsänd i kongresshandlingama till samtliga ombud. (Bilaga 4)

Kongressen beslutar:

Att godkänna förbundsstyrelsens redovisning av åtgärder med anledning av
kongressbeslut 2013.

§7. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

KongressordfÖranden informerar:
Verksamhetsberättelsen for år 2013 var i förväg utsänd i kongresshandlingama till
samtliga ombud.

Koneressen beslutar:

Att godkänna 2013 års verksamhetsberättelse, samt att den läggs till
handlingarna.

§8. ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

Kongressordföranden informerar:
Årsredovisningen for år 2013 var i förväg utsänd i kongresshandlingama till
samtliga ombud.

Koneressen beslutar:
Att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2013, samt att den läggs till

handlingarna.

§9. REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

Kongressordforanden informerar:
Revisorernas berättelse for år 2013 daterad den 22 april 2014 var i förväg utsänd i
kongresshandlingama till samtliga ombud. Revisorerna tillstyrker att kongressen
fastställer årsredovisningen, samt föreslår att förbundsstyrelsens ledamöter får
ansvarsfrihet i5r räkenskapsåret 2013.

Lars-Åke Karlsson, forbundsrevisor:
Lämnar en kort redogörelse for kongressperioden och berättar att granskningen
genomförts enligt årsredovisningslagen. Sten Andersson, Västerås tillträdde som
ordinarie revisor augusti 2015. Förbundsrevisorema är enade och tillstyrker att
kongressen beviljar FS ansvarsfrihet for samtliga verksamhetsår 2013-2015.

Kongressen beslutar:

Att godkänna revisorernas berättelse för 2013, samt att den läggs till
handlingarna.
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§10. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN
FÖR ÅR 2013

Kongressen beslutar:

Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2013.

§11. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Kongressordföranden informerar:
Verksamhetsberättelsen för år 2014 var i förväg utsänd i kongresshandlingama till
samtliga ombud.

Kongressen beslutar:

Att godkänna 2014 års verksamhetsberättelse, samt att den läggs till
handlingarna.

§12. ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014

Kongressordföranden informerar:
Årsredovisningen för 2014 var i förväg utsänd i kongresshandlingama till samtliga
ombud.

Kongressen beslutar:

Att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2014, samt att den läggs till
handlingarna.

§13. REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

Kongressordforanden informerar:
Revisorernas berättelse för år 2014 daterad den 23 april 2015 var i förväg utsänd i
kongresshandlingama till samtliga ombud. Revisorerna tillstyrker att kongressen
fastställer årsredovisningen, samt föreslår att förbundsstyrelsens ledamöter far
ansvarsfrihet for räkenskapsåret 2014.

Kongressen beslutar:

Att godkänna revisorernas berättelse för år 2014, samt att den läggs den till
handlingarna.

§14.

§15.

FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN
FÖR ÅR 2014

Kongressen beslutar:

Att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret2014.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 ^



Kongressordföranden informerar:
Verksamhetsberättelsen for år 2015 var i förväg utsänd i kongresshandlingama till
samtliga ombud.

Konsressen beslutar:

Att godkänna 2015 års verksamhetsberättelse, samt att den läggs till
handlingarna.

§16. ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2015

Kongressordioranden informerar:
Årsredovisningen för år 2015 var i förväg utsänd i kongresshandlingama till
samtliga ombud.

Kongressen beslutar:
Att fastställa årsredovisningen för verksamhetsåret 2015, samt att den läggs till

handlingarna.

§17. REVISORERNAS BERÄTTELSE FÖR ÅR 2015

Kongressordföranden informerar:
Revisorernas berättelse för år 2015 daterad den l april 2016 var i förväg utsänd i
kongresshandlingama till samtliga ombud. Revisorerna tillstyrker att kongressen
fastställer årsredovisningen, samt föreslår att förbundsstyrelsens ledamöter far
ansvarsfrihet for räkenskapsåret 2015.

Kongressen beslutar:

Att fastställa revisorernas berättelse för år 2015 samt att lägga den till
handlingarna.

§18. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRBUNDSSTYRELSEN
FÖR ÅR 2015

Kongressen beslutar:

Att i enlighet med revisorernas i5rslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2015.

§19.

Motion nr l

BEHANDLING AV MOTIONER

Yrkar att kongressen fattar beslut om att förkortningen EVO ska vara
en förkortning av EgenVårdsOmbud.

Janeric Sundberg, ombud nr 25 Skåne:
Yrkar bifall till sin motion. Janeric redogör för bakgrunden till yrkandet.

Sören Skoglund, förbundsstyrelsens föredragande:
^ ^.
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Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Sören redogör för bakgrunden till
yrkandet samt redogör f5r ytterligare händelser som styrker styrelsens förslag.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen:

Att avslå motionen.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion nr 2 Yrkar att informationen till EVO-ombuden blir som tidigare
Att information kommer separat och inte inbakat i forbundsinfo.

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:

Att anse motionen besvarad.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion nr 3 Yrkar att HjärtLung medverkar till att läns- och lokalföreningama i
landet ges ekonomiska förutsättningar att bedriva en varierad och
kvalitativ verksamhet. Detta kan innebära att någon form av
ekonomiskt stöd måste inrättas for de föreningar som så behöver.

Olle Flodin. ombud 34, Västra Götaland:
Yrkar bifall till sin motion. Olle redogör för bakgrunden till yrkandet.

Karin Jeppsson. förbundsstyrelsens föredragande:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsen förslag. Karin redogör for bakgrund till
yrkandet.

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:
Att anse motionen besvarad.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion nr 4 Yrkar att förbundsstyrelsen utreder möjligheten att anställa personal
som har som sin huvudsakliga uppgift att arbeta ut mot läns och
lokalföreningar.
Att redan anställd personal medverkar mer i lokala aktiviteter.
Att studiehandledningar tas fram till de av kongressen antagna
programmen
Att ekonomiska medel avsätts i förbundets budget för att genomfora
föreslagna åtgärder.

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:
Att bifalla första att-satsen
Att anse andra att-satsen besvarad

Att bifalla tredje att-satsen
Att anse fjärde att-satsen besvarad. KU
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Stig Rann. ombud nr 37. Värmland:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Stig Rann har skrivit motionen. Stig
redogör för bakgrunden till sin motion samt sitt yrkande.

Inger Ros. förbundsstyrelsens föredragande:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Inger redogör för bakgrunden till
yrkandet.

Punkten behandlades tillsammans med motion nr 5, samt Förbundsstyrelsens

förslag; Hantering av organisationsöversyn.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion nr S Yrkar att kongressen beslutar att avsluta den pågående
organisationsutredningen i dess nuvarande form.
att kongressen beslutar att istället utreder möjligheterna att tillsätta
nya tjänster som har som sin huvuduppgift att stödja läns och
lokalforeningamas verksamhet enligt motionen "Ett aktivare förbund'

Förbundsstyrelsen föreslår konaressen:
Att avslå första att-satsen

Att bifalla andra att-satsen.

Janeric Sundberg, ombud nr 25. Skåne:
Yrkar bifall till motionen. Janeric redogör för bakgrunden till yrkandet.

Stip Rann. ombud nr 37. Värmland:
Yrkar bifall till sin motion. Stig redogör för bakgrunden till yrkandet.

Anders Nordavist. ombud nr 42. Västmanland:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Anders redogör för bakgrunden till
yrkandet.

Inger Ros. förbundsstyrelsens föredragande:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Inger redogör for bakgrunden till
yrkandet.

Janeric Sundberg, ombud nr 25. Skåne:
Lämnar ytterligare bakgrund till sitt yrkande.

Punkten behandlades tillsammans med motion nr 4. samt Förbundsstyrelsens

förslag; Hantering av organisationsöversyn.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion nr 6 Yrkar att Riksförbundet HjärtLung regelbundet annonserar i (stora)
dagstidningar i anslutning till dödsannonser om förbundet och des;
verksamhet.

'^rv.



Motion nr 7

Motion nr 8 - 9

12

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:

Att anse motionen besvarad.

Maud Molander, ombud nr l . Stockholm:
Yrkar bifall till sin motion. Maud redogör for bakgrund till yrkandet.

Anders Gustafson, förbundsstyrelsens föredragande:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Anders redogör för bakgrunden till
yrkandet.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Yrkar att HjärtLung verkar för att så många som möjligt ska få
tillgång till central utbildning och att alla länsföreningar ska beredas
deltagarplatser efter behov.

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:

Att anse motionen besvarad.

Monica Nyström, ombud nr 33. Västra Götaland:
Yrkar bifall till sin motion. Monica redogör för bakgrund till yrkandet.

Agneta Peterson, förbundsstyrelsens föredragande:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Agneta redogör för bakgrunden till
yrkandet.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Motion nr 8
Yrkar att Riksförbundet medverkar så att alla som vill kan fä en sådan

apparat (Waranmätare) utan extra kostnad.
Motion nr 9

Yrkar att förbundsstyrelsen verkar for att Socialstyrelsen
rekommenderar waranmätare för eget bruk i nationella riktlinjerna.

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:

Att anse motionerna 8 och 9 besvarade.

Anita Berglund, ombud 59. Norrbotten
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Anita redogör för bakgrund till sitt
yrkande.

Britt Frendin. förbundsstyrelsens föredragande:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Britt redogör för bakgrunden till
yrkandet.

Koneressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag. ,1

^
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Motion nr 10

Motion nr 11

Yrkar att HjärtLung ändrar och förstärker inriktningen för att bemöta
kommande generationers vårdbehov.

FörbundsstyrelseiLforeslår konaressen:
Att avslå att-satsema l och 3
Att anse att-satsema 2 och 4 besvarade.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Yrkar att kongressen uppdrager till förbundsstyrelsen att på ett mycket
tydligare sätt än nu, i sitt arbete och i alla informationskanaler, betona
att huvuduppgiften är att vara en patientorganisation med första hand
eftervård som nummer ett.

Förbundsstyrelsen föreslår konsressen:

Att anse motionen besvarad.

Motion nr 12

Motion nr 13

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Yrkar att personer med obstruktiva lungsjukdomar skall ges samma
möjlighet att välja vård som patienter med hjärtproblem. Dessutom
kan detta vara ett instrument for oss på länsnivå att kunna förbättra
vården för våra medlemmar som har lungsjukdomar.

Förbundsstyrelsen föreslår konaressen:

Att anse motionen besvarad.

Janeric Sundberg, ombud 25. Skåne:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Janeric redogör för bakgrund till
yrkandet.

Inser Ros, förbundsstyrelsens föredragande:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Inger redogör för ytterligare bakgrund
till yrkandet.

Koneressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Yrkar att Riksförbundet HjärtLung utreder och om möjligt sprider
projekt SMS Livräddare samt uppmuntrar alla lokalavdelningar att
genomföra utbildning i frågan samt aktivt sprida kunskap om
betydelsen av snabb utryckning vid larm om hjärtstopp.

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:
Att bifalla motionen.

Anders Nordqvist. ombud 42. Västmanland:
Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Anders redogör för bakgrund till sitt
yrkande. n

/w^
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Motion nr 14

§20.
Bilaga 5-6

a.

Bilaga 5

b.
Bilaga 6

Johnny Jakobsson, förbundsstyrelsens föredraisande:

Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Johnny redogör för bakgrunden till
yrkandet.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Yrkar att förbundsstyrelsen far i uppdrag att verka för att
Socialstyrelsen arbetar fram riktlinjer som tillåter att AT-läkare kan ha
kontakten med handledare via e-hälsa på ställen där det saknas
handledare

att förbundsstyrelsen far i uppdrag att arbeta for att ansvaret för
läkarbemanningen och fördelningen av läkare ligger inom varje
sjukvårdsdistrikt, för att trygga läkarsituationen på
Hälsocentraler

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen:
att bifalla första att-satsen i motionen

att anse att den andra att-satsen besvarad.

Martin Lång, Ombud nr 62^ Norrbotten

Yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag. Martin redogör för bakgrunden till
yrkandet.

Kongressen beslutar:

att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

BEHANDLING AV FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG

Kongressordföranden informerar:

Att förbundsstyrelsens förslag ska anses som huvudförslag och att de som har en
annan uppfattning får framföra sina yrkanden.

Verksamhetsinriktnins 2017 - 2019 (Bilaga 5)

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:

Att godkänna verksamhetsinriktningen for perioden 2017 - 2019.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

Hantering av orsanisationsöversvn (Bilaga 6)

Förslaget behandlades tillsammans med motion nr 4 och 5.

Anteckningarna från workshopen som genomfördes den l juni finns
sammanställda och har delats till ombuden inför kongressens andra dag den 2
juni och kommer att ligga tillgrundför beslutet.

/U.K
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen:

Att godkänna förbundsstyrelsens förslag till hantering av organisationsöversyn.

Kongressen beslutar:

Att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

§21. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA

Roland Carlstein, valberedningens sammankallande:

Yrkar att arvodena till förtroendevalda beslutas enligt följande sammanställning:

Arvoden

Ordföranden

Arbetsutskottsledamöter

Fast arvode på fem (5) prisbasbelopp per år.
Sammanträdesarvoden.

Fast arvode på ett och ett halvt (1, 5)
prisbasbelopp per år.
Sammanträdesarvoden.

Styrelseledamöter och ersättare Sammanträdesarvoden.

Revisorer Fast arvode: 55 % av ett (l) prisbasbelopp per
är.

Sammanträdesarvoden for sammanträden

utöver det ordinarie revisionsuppdraget.

Valberedningens ordförande Fast arvode: 25 % av ett (l) prisbasbelopp per
år.

Sammanträdesarvoden.

Övriga förtroendevalda Sammanträdesarvoden.

Ansvarig utgivare för STATUS l 000 kr per nummer.

Ett sammanträdesarvode = 2, 3 % av prisbasbeloppet per dag
Det utgår endast ett sammanträdesarvode per dag även om man deltar i flera
sammanträden under en och samma dag.

Arvoden för övriga uppdrag för förtroendevalda och adjungerade genom
särskilt beslut

Sammanträdesarvoden erhålls då man som förtroendevald kallas till sammanträde,

eller om man som adjungerad genom särskilt beslut är utsedd i en arbetsgrupp,
kallas till sammanträde av gruppens sammankallande eller den handläggare som
är utsedd att arbeta tillsammans med gruppen.

Sammanfaller arbetsgruppens möte med en kurs på flera dagar erhålls bara arvode
for sammanträdet. Arvode erhålls dock av person i arbetsgrupp som påtagit sig
särskild uppgift under t ex en kurs/konferens och är noterad i program mm.
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Förlorad arbetsförtjänst
Grundreglerna för att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst är desamma som för
att få sammanträdesarvode.

För att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst krävs intyg från arbetsgivaren där
det faktiskt avdragna beloppet framgår. Intyget gäller i ett år. Om man har
oregelbunden arbetstid som medför att man ibland arbetar schemalagd arbetstid på
helger, skall detta klart framgå av intyget för att det skall vara giltigt for fler
tillfällen under året. Egen företagare skall en gång om året lämna intyg från
försäkringskassan om anmält belopp.

Förlorad arbetsförtjänst utgår med den faktiskt förlorade inkomsten upp till ett tak
som är l O % av prisbasbeloppet per dag.

En förtroendevald eller adjungerad kan fa arvode och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst samtidigt.

Kongressen beslutar:

Att bifalla valberedningens förslag.

FASTSTÄLLANDE AV AVGIFT TILL RIKSFÖRBUNDET

Koneressordforande:

Informerar kongressen om att förbundsstyrelsens förslag till avgift till
riksförbundet finns i kongresshandlingama. (Bilaga 7)

Kongressen beslutar:

Att fastställa förbundsstyrelsens förslag till avgift till riksförbundet.

§23.

Bilaga

FASTSTÄLLANDE AV RAMBUDGET 2017-2019

Sören Skoglund, förbundsstyrelsens föredragande:
Redogör för förbundsstyrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåren 2017-
2019. (Bilaga 8)

Koneressen beslutari

Att fastställa förbundsstyrelsens förslag till rambudget för verksamhetsåren
2017-2019.

§24. VAL

Kongressordföranden informerar om vilka regler som gäller vid val:
Kongressdeltagama lämnar in skriftlig anmälan om att man begär ordet under
punkten val samt anger vilken person man föreslår och till vilken post det gäller.
De som är nominerade och inte ingår i valberedningens förslag måste även före-
slås på kongressen för att vara valbara. Den som är nominerad till ordinarie
ledamot i förbundsstyrelsen är automatiskt även nominerad till ersättare. Om
votering begärs sker sluten omröstning med röstsedlar.

^.,:̂
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b.

Förbundsstyrelsen föreslår koneressen:
Att sluttid for nominering till valberedningen är torsdag 2 juni kl. 09:00,

kongressens andra dag.

Kongressen beslutar^

Att fastställa förbundsstyrelsens förslag.

Förbundsordförande

Roland Carlstein. valberedningens sammankallande, föreslår:
Att till förbundsordförande på tre år välja Inger Ros, Tumba, omval.

Inga övriga nomineringar.

Acklamation genomförs.

Koneressen beslutar:

Att till förbundsordförande på tre år välja Inger Ros, Tumba, omval.

l:e vice ordförande

Roland Caristem. valberedningens sammankallande, föreslår:
Att till l :e vice ordförande i förbundsstyrelsen på tre år välja Sören Skoglund,

Åsele, nyval.

Övriga nominerade till förbundsstyrelsen i bokstavsordning:
Karin Jeppsson Bräkne-Hoby omval
Kerstin Haglö Nättraby nyval

Karin Jeppsson, Bräkne-Hoby, har avsagt sin kandidatur till l:e vice ordförande i
förbundsstyrelsen.

Kongressen beslutar:

Ätt till l :e vice ordförande i förbundsstyrelsen på tre år välja Sören Skoglund,
Åsele, nyval.

2:e vice ordförande

Roland Caristem. valberedningens sammankallande, föreslår:
Att till 2:e vice ordförande i förbundsstyrelsen på tre år välja Mikael Nissen,

Kristianstad, nyval.

Övriga nominerade till förbundsstyrelsen i bokstavsordning:
Allan Larsson Uppsala nyval
Anders Gustafson Lidingö nyval

Elisabeth Johanson, Ombud 47. Gävleborg:
Föreslår att Allan Larsson, Uppsala, väljs till 2:e vice ordförande.

Kerstin Haelö. Ombud nr 23. Blekinge:
Yrkar bifall till att Mikael Nissen, Kristianstad, väljs till 2:e vice ordförande.

^ ^
-R^
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d.

Janeric Sundberg, ombud 25. Skåne:
Föreslår att Allan Larsson, Uppsala, väljs som 2:e vice ordförande.

Lars Nordström. Ombud nr 6, Uppsala
Föreslår att Allan Larsson, Uppsala, väljs som 2:e vice ordförande.

Sluten omröstning genomfors.

Efter omröstningen och sedan rösträknarna granskat valsedlarna meddelade de
att 63 röster hade avlämnats varav endast 62 var giltiga.

Rösterna fördelades sie således:
Allan Larsson 41 röster
Mikael Nissen 21 röster

Ogiltig röst l röst

Kongressen beslutar:

Att till 2:e vice ordförande i förbundsstyrelsen på tre år välja Allan Larsson,
Uppsala, nyval.

Ledamöter i förbundsstyrelsen

Roland Carlstein, valberedningens sammankallande, föreslår:
Att till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen på tre år välja Linda Askenäs,

Borgensberg, nyval, Britt Frendin, Visby, omval, Anders Gustafson, Lidingö,
omval, Mona Johansson, Boden, omval, Monica Nyström, Foto, nyval,
Agneta Petersson, Tyringe, omval.

Övriga nominerade till förbundsstyrelsen i bokstavsordning:
Johnny Jakobsson Mölndal omval
Yvonne Johansson Värnamo nyval
Kerstin Haglö Nättraby nyval
Mikael Nissen Kristianstad nyval
Martin Lång Kalix nyval

Sven Älvan. Ombud nr 2. Stockholm:
Yrkar bifall till att Anders Gustafson omväljs till ledamot i förbundsstyrelsen.

Thorild Bodin. Ombud nr 60. Norrbotten:
Föreslår att Martin Lång väljs till ledamot i förbundsstyrelsen.

Kerstin Haglö, Ombud 23. Blekinge:
Föreslår att Mikael Nissen, nyval, och Agneta Petersson, omval väljs till ledamot i
förbundsstyrelsen.

Elisabeth Johansson. Ombud nr 47. Gävleborg:
Föreslår att Christina Petersson, Gävle, väljs till ledamot i förbundsstyrelsen.

Janeric Sundberg. Ombud 25. Skåne:
Yrkar bifall till att Agneta Petersson, Tyringe, omväljs till ledamot i
förbundsstyrelsen samt att Yvonne Johansson, Värnamo, väljs till ledamot^i
förbundsstyrelsen. ^ , i l j ̂  /

^-^^ '/w
us





f.
Bilaga 9

20

Peter Gladewitz. Ombud nr 12, Jönköping:
Föreslår att Yvonne Johansson, Värnamo, väljs till ersättare i förbundsstyrelsen.

Sluten omröstning genomfors.

Efter omröstningen och sedan rösträhiarna granskat valsedlarna meddelade de
att 63 röster hade avlämnats varav alla var giltiga.

Rösterna fördelades sig således:

Bo Birgersson 45 röster
Ulla Frank 37 röster
Christina Petersson 39 röster
Maud Molander 27 röster

Monica Nyström 27 röster

Då Maud Molander, Lidingö och Monica Nyström, Foto, fick lika antal röster fick

lotten avgöra.

Efter lottdragning konstaterade kongressordföranden att Maud Molander,
Lidingö blev den tredje ersättaren i förbundsstyrelsen.

Kongressen beslutar:

Att till ersättare i förbundsstyrelsen på tre år välja Bo Birgersson, Laholm, nyval,
Ulla Frank, Lycksele, nyval, Maud Molander, Lidingö, nyval, och
Christina Peterson, Gävle, omval.

Auktoriserad revisor

Förbundsrevisor Lars-Åke Karlsson:
Redogör för deras förslag till hantering av val av auktoriserad revisor.
(Bilaga 9).

Kongressen beslutar:

Att bifalla revisorernas förslag till hantering av val av auktoriserad revisor.

Revisorer

Roland Carlstein. valberednineens sammankallande, föreslår:
Att till förbundsrevisor på tre år välja Lars-Åke Karlsson, Enköping, omval och

Sten Andersson, Västerås, omval.

Inga övriga nomineringar.

Kongressen beslutar:

Att till ordinarie förbundsrevisor på tre år välja Lars-Åke Karlsson, Enköping,
omval, och Sten Andersson, Västerås, omval.

w^y
'^^^-
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h. Ersättare till revisorerna

Roland Carlstein, valberedningens sammankallande, föreslår:

Att till ersättare till forbundsrevisorema välja Clas Forsgren, Hallstavik och
Inga-Maj Falk, Gällivare.

Inga övriga nomineringar.

Kongressen beslutar:

Att till ersättare till förbundsrevisorema på tre år välja Clas Forsgren, Hallstavik,
omval och Inga-Maj Falk, Gällivare, nyval.

Ordförande till valberedningen

Nomineringen till valberedningen avslutades kl 09. 00 den 2 juni, kongressens
andra dag.

Förhandsnominerade:

Roland Caristein, Norrköping, omval

Här var även Kerstin Pettersson, Robertsfors nominerad men hon har dragit
tillbaka sin kandidatur.

Nominerad av kongressen:

Karin Jeppsson, Bräkne-Hoby, nyval

Sluten omröstning genomförs.

Efter omröstningen och sedan rösträknarna granskat valsedlarna meddelade de
att 63 röster hade avlämnats varav alla var giltiga.

Rösterna fördelades sig således:

Karin Jeppsson 57 röster
Roland Carlstein 6 röster

Kongressen beslutar:

Att till ordförande i valberedningen på tre år välja Karin Jeppsson, Bräkne-Hoby,
nyval.

Ledamöter till valberedningen

Nomineringen till valberedningen avslutades kl 09. 00 den 2 juni, kongressens
andra dag.

Förhandsnominerade:

Birgitta Eriksson, Trollhättan
Birgitta Nilsson, Stockholm
Kerstin Tillemar, Näsviken
René Ahlberg, Ockerö

w ̂ >*
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k.

Nominerade av kongressen:
Kerstin Pettersson, Robertsfors
Christer Johnsson, Vänersborg
Johnny Jakobsson, Mölndal

Benet Hagstedt. Ombud nr 32. Västra Götaland:
Yrkar bifall till att Christer Johnsson, Vänersborg, väljs till ledamot i
valberedningen.

Olle Flodin. Ombud nr 34. Västra Götaland:
Yrkar bifall till att René Ahlberg, Ockerö, väljs till ledamot i valberedningen.

Maud Molander. Ombud nr l. Stockholm:
Yrkar bifall till att Birgitta Nilsson, Stockholm, väljs till ledamot i
valberedningen.

Efter diskussion konstaterar kongressordförande att kongressen enats om ett
beslut.

Konaressen beslutar:

Att till ordinarie ledamöter i valberedningen på tre år välja René Ahlberg
Öckerö, nyval, Kerstin Tillemar, Näsviken, omval, Kerstin Pettersson
Robertsfors, omval samt Birgitta Nilsson, Stockholm, omval.

Ersättare till valberedningen

Förhandsnominerade:

Arne Nilsson, Oskarshamn

Här var också Jan Sonesson, Sölvesborg nominerad men avsade sin kandidatur.

Inga övriga nominerade.

K.oneressordforande:
Konstaterar att det saknas en nominering till ersättare i valberedningen och ber
kongressen föreslå en kandidat.

Kongressen föreslår:

Christer Johnsson, Vänersborg

Kongressen beslutar:

Att till ersättare i valberedningen på tre år välja Arne Nilsson, Oskarshamn,
nyval, samt Christer Johnsson, Vänersborg, nyval.

,1

w k. ̂ %̂
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§ 25. GÄSTERNA HAR ORDET

Bilaga l O Gästernas hälsningsanforanden hölls vid lämpliga tillfällen under kongressen
gäng.

Anförande hölls av:

. Leif Henriksson, Astma- och Allergiförbundet
* Birger Höök, Alfa-1, Sverige
. Karin Palm, Socialstyrelsen
. Bernt Nilsson, fd förbundsordförande
(Bilaga 10)

Deltagarförteckningen redogör övriga närvarande gäster.

§ 26. KONGRESSUTTALANDE

Bilaga 11 Anna-Lisa Tafvelin. redaktionsutskottets toredraeande:
Redovisar redaktionsutskottets förslag till uttalande "Gör slut på omotiverade
skillnader i vården!

(Bilaga 11).

Kongressen beslutar:

Att anta redaktionsutskottets förslag till kongressuttalande.

§27. AVSLUTNING

Inger Ros, förbundsordförande:

Förbundsordförande Inger Ros tackar kongressens ombud, förbundsstyrelsen,
observatörer, gäster och föreläsare for bidrag till en fin kongress och påtalar att
kongressen har visat att Riksförbundet HjärtLung gör skillnad. Inger Ros tackar
presidiet och förbundskansliets personal för arbetet och ett särskilt tack riktas till
kongressgansvarig Surayya Eliasson.

Vidare framhåller hon att en ny verksamhetsinriktning har antagits av kongressen
som ska ena hela organisationen. Fokus kommer framöver att vara
medlemsvärvning och att stärka hela förbundet. Inger Ros tackar kongressen för
förtroendet att få vara förbundsordförande och leda Riksförbundet HjärtLung.

Förbundsordförande Inger Ros tackar Yvonne Johansson, Värnamo, Karin
Jeppsson, Bräkne-Hoby, samt Johnny Jakobsson, Mölndal som lämnar
förbundsstyrelsen.

Presidiet tackar sedan alla ombud för en bra kongress och hoppas att alla anser att
besluten är fattade i god demokratiskt ordning. De riktar också ett tack till
förbundsstyrelsen för ordentligt genomarbetade och förberedda frågor. Det har
varit god stämning och vi har haft roligt och är tacksamma att ni valde oss som
mötesordforanden framhåller presidiet.

Karin Jeppsson, avgående l :e vice förbundsordförande tackar förbundsordförande
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Inger Ros för hennes fina insats med arbetet kring den gänga kongressperioden
och kongressen 2016.

Kongressordforanden förklarar därefter förbundets 36:e kongress på Aronsborgs
konferenshotell Bålsta for avslutad.

Stockholm 2016-06-01 - - 03

Vid protokollet
,-7

/W

Surayya Eliasson
A.(y(C -At-i^. -tf

Helene Silfveî

OM\-(
Ann-Cathrin Hjorth

Justeras:

^t^^
Bengt'Hagstedt

Ingfela Thalén
Mötesordforande

^A^_---/^W^
}åiSpri6-&undberg ^)

^.J^
Jan Björkmai

/Mötesordftij^ände

.^w^y ̂ -^?^
'vonne Haglöf
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Noterat

l. Ett anförande av kanslichef Christine Cars-Ingels om förbundskansliets arbete
hölls dag l, onsdagen den l juni.

2. Ett anförande om omvärldsanalys hölls av Dag Ström, torsdagen den 2 juni.

3. Ett anförande om stress och hjärta- individ, samhälle och livsstil hölls av Gunilla
Burell, fredagen den 3 juni.

4. Observatör Mary Erixon höll ett anförande och berättade om sin historia i
förbundet då hon varit medlem i 60 år.

5. En workshop utifrån fyra olika scenarier om organisationens framtid hölls för

ombuden, onsdagen den l juni.

6. Scenskolan fejm uppträdde med sång och dans under öppningsceremonin.

7. Lennart Borgebo underhöll med trubadursång i samband med kongressmiddagen,
torsdagen den 3 juni.

8. Morgongympa hölls av Helene Silfver, förbundskansliet, vid två tillfällen under
kongressen.

9. Till hedersmedlemmar utsåg förbundsstyrelsen Marianne Skeppstedt, Värmland,
Roland Carlstein, Östergötland, Anita Hallsveden, Örebro, Willy Persson, Västra
Götaland samt Inga-Lill Hellhoff-Löfgren, Västemorrland som alla erhöll
hedersnål och diplom i samband med ett tal från förbundsordförande Inger Ros.

10. Avgående forbundsstyrelseledamot Karin Jeppsson, Yvonne Johannson samt
Johnny Jacobsson erhöll present i samband med avslutningen.

11. Kongressordforandena Ingela Thalén och Jan Björkman erhöll present i samband
med avslutningen.

12. Information om kongressforhandlingama uppdaterades kontinuerligt på
riksförbundets hemsida och facebooksida.

13. I samband med kongressen ägde en utställning rum. Utställare var
organisationerna; Folkspel, Livstycket, IT-guiden och HLR-konsulten.
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Bilaga l

§2. Deltagarförteckning

Ombuds

nr

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Namn Ombud län

Maud Molander Ombud

Sven Älvan Ombud
Anita Andersson Ombud

Yvonne Haglöf Ombud
Olle Andersson Ombud
Lars Nordström Ombud

Ingrid Bejbom Ombud
Leif Johnsson Ombud
Göran Andersson Ombud

Anna S Wik Ombud

Birgitta Gustafsson Ombud
Peter Gladewitz Ombud

Willmor Johansson Ombud
Kennert Nilsson Ombud

Åsa Prytz Ombud
Ombud
Ombud

Carl-Gunnar Regin Ombud
Inga-Lill Nilsson Ombud
Arne Nilsson Ombud
John-Erik Larsson Ombud

Maud Holmstedt Ombud

Kerstin Haglö Ombud
Anna-Lisa Tafvelin Ombud

Janeric Sundberg Ombud
Björn Carlqvist Ombud
Kerstin Ramirez Ombud
Ann-Marie Jakobsson Ombud

Jan-Bertil Carlsson Ombud

Bo Birgersson Ombud
Eva Nordell Ombud

Bengt Hagstedt Ombud
Monica Nyström Ombud
Olle Flodin Ombud
Christer Johnsson Ombud

Yvonne Jansson Ombud

Stig Rann Ombud
Dick Svensson Ombud

Marianne Skeppstedt Ombud
Bengt Holm Ombud
Anita Hallsveden Ombud

Anders Nordqvist Ombud
Lena Andersson Ombud

Lilian Bergström Ombud
Lars Holmbom Ombud
Ann Britt Näsström Ombud

Stockholm
Stockholm

Stockholm
Stockholm

Uppsala
Uppsala
Södermanland

Södermanland

Östergötland
Östergötland
Östergötland
Jönköping
Jönköping
Kronoberg
Kronoberg
Kronoberg
Kronoberg
Kalmar
Kalmar

Kalmar
Gotland
Gotland

Blekinge
Blekinge
Skåne
Skåne

Skåne
Skåne
Halland
Halland
Halland
Västra Götaland

Västra Götaland
Västra Götaland

Västra Götaland
Västra Götaland

Värmland
Värmland

Värmland
Örebro

Örebro
Västmanland
Västmanland

Dalarna
Dalarna
Dalarna

- Ingen representant
- Ingen representant
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Elisabeth Johanson
Roland Olofsson
Gunilla Bodell
Rolf Eriksson

Vega Näsström
Peter Helsinger
Jan Jonsson

Lennart Borgebo
Karljohan Eriksson
Birger Svanlund
Berit Lindström

Ulla Frank

Anita Berglund
Thorild Bodin
Ritva Persson

Martin Lång
Ylva Vikman

Jenny Björk
Per Wallner

Ombud

Ombud
Ombud
Ombud

Ombud

Ombud
Ombud

Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud
Ombud

Ombud
Ombud

Ombud

Gävleborg
Gävleborg
Gävleborg
Västemorrland
Västemorrland
Västemorrland

Jämtland
Jämtland
Västerbotten

Västerbotten
Västerbotten

Västerbotten

Norrbotten
Norrbotten

Norrbotten

Norrbotten
Norrbotten

VIKING
VIKING
PAH
PAH

- Ingen representant
- Ingen representant

Förbundsstyrelsen (FS)

Inger Ros
Karin Jeppsson
Sören Skoglund
Britt Frendin
Anders Gustafson

Johnny Jakobsson
Mona Johansson
Allan Larsson

Agneta Petersson

Ersättare

Yvonne Johansson

Mikael Nissen

Christina Pettersson

Förbundsrevisorer
Lars-Åke Karlsson
Sten Anderson

Clas Forsgren

Valberedningen
Roland Carlstein

Birgitta Nilsson
Kerstin Petterson

Kerstin Tillemar

René Ahlberg

Tumba

Bräkne-Hoby
Åsele
Gotland

Lidingö
Mölndal

Boden

Uppsala
Hässleholm

Värnamo

Kristianstad

Gävle

Enköping
Västerås

Norrtälje

Norrköping
Stockholm
Robertsfors
Näsviken
Ockerö
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Kongressordföranden

Ingela Thalén
Jan Björkman

Gäster/Medverkande
Carina Lund

Dag Ström
Gunilla Burell
Berndt Nilsson
Leif Henriksson

Birger Höök
Karin Palm

Stig Nyman
Thomas Magnusson
Inga-Lill HeIlhoff-Löfgren
Inga-Maj Falk

Observatörer

Mary Erixon
Ronny Grundell
Folke Frendin

Ingmar Johansson

Förbundskansliet

Christine Cars-Ingels, kanslichef
Lars Edberg
Peter Edfelt
Marie Ekelund

Surayya Eliasson
Peter Engholm
Ulrika Fridsell

Ann-Cathrin Hjorth
Pär Hommerberg
Lena Johansson
Pelle Johansson

Ulrika Juto
Helene Silfver
Anette Westerblad

Magnus Ostnäs

Kommunstyrelsens ordförande
Föreläsare

Föreläsare
Fd forbundsordförandet

Astma- & Allergiförbundet
Alfa-1 Sverige
Socialstyrelsen
Handikappförbunden
Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS
Hedersmedlem

Valberedningens förslag

Observatör Uppsala
Observatör Halland
Observatör Gotland

Observatör Jönköpin;
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Bilaga 2.

§3. Förslag till dagordning.

l. Kongressens öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dag- och arbetsordning
4. Kongressens behöriga sammankallande
5. Val av kongressfunktionärer

a) Två kongressordförande
b) Tre kongressekreterare
c) Tre protokolljusterare
d) Tre rösträknare
e) Tre ledamöter i redaktionsutskottet

6. Redovisning av åtgärder med anledning av kongressbeslut 2013
7. Verksamhetsberättelse for år 2013

8. Årsredovisning för år 2013
9. Revisorernas berättelse för år 2013

10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2013
11. Verksamhetsberättelse för år 2014

12. Årsredovisning for år 2014
13. Revisorernas berättelse för år 2014

14. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för år 2014
15. Verksamhetsberättelse for år 2015

16. Årsredovisning i5r år 2015
17. Revisorernas berättelse for år 2015

18. Fråga om ansvarsfrihet for förbundsstyrelsen for år 2015
19. Behandling av motioner
20. Behandling av förbundsstyrelsens förslag

a) Verksamhetsinriktning 2017-2019
b) Hantering av organisationsöversyn

21. Fastställande av arvoden till förtroendevalda

22.Fastställande av avgift till riksförbundet
23. Fastställande av rambudget 2017 - 2019
24.VaI av

a) Förbundsordförande
b) l :e vice ordförande
c) 2:e vice ordförande
d) Ledamöter till förbundsstyrelsen
e) Ersättare till förbundsstyrelsen
f) Auktoriserad revisor
g) Revisorer
h) Ersättare till revisorerna
i) Ordförande till valberedning
j) Ledamöter till valberedning
k) Ersättare till valberedning

25. Gästerna har ordet

26. K-ongressuttalande
27. Avslutning
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Bilaga 3.

§3. Förslås till arbetsordning.

Rätt att delta, förslags- och rösträtt
Yttrande, förslags- och rösträtt tillkommer varje ombud på förbundskongressen.

Förbundsstyrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedning liksom
riksförbundets chefstjänsteman samt ledamöter i av styrelsen utsedda organ har
yttrande och forslagsrätt.
Övriga av riksförbundets styrelse anställd personal har yttranderätt.

Kongressen kan besluta medge yttranderätt för annan person i viss fråga eller för
resten av kongressen.

Kongressens offentlighet
Kongressen är öppen for alla som vill följa förhandlingarna. Särskild anmälan
görs av observatörer som önskar logi och kost.

Behandling av ärenden
Ärenden behandlas i den följd som fastställs med dagordningen om inte annat
beslutas. Valen kan dock komma att genomföras i annan ordning beroende av
tidsåtgång för övriga punkter på dagordningen.

Diskussionsordning
Ordet begärs skriftligen med angivande av namn, ombudsnummer och punkt på
föredragningslistan hos tjänstgörande ordförande. "Begära-ordet blad" kan lämnas
till kongressvärd för överlämnande till presidiet.

Alla inlägg sker från talarstolen. Detta för att alla ska kunna se och höra vem som
säger vad.

Vid önskan om replik, som dock kan ske utifrån salen, används
röstkort/nummerlapp for att göra ordiBranden observant på detta. Kongressvärd
kommer med mikrofon till den som får ordet.

Förslag och yrkanden skall vara skriftliga för att tas upp för behandling. De
lämnas in till ordföranden så tidigt i diskussionen som möjligt. Efter att streck
satts i talarlistan får inga nya förslag lämnas.

Talartiden for debattinlägg och repliker kan komma att begränsas om kongressens
tidsplanering äventyras, varför samtliga förväntas framföra sina synpunkter så
konkret och enkelt som möjligt.

Reservationer skall avges skriftligen till tjänstgörande ordförande före
kongressens avslutande.

Förslag om streck i debatten avges skriftligen. Även tjänstgörande ordförande äger
rätt att föreslå streck.
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Ordningsfråga
Ordningsfråga bryter alltid aktuell talarlista. Som ordningsfråga menas endast
sådan fråga som syftar till att påverka behandlingsordningen av ett ärende samt
förslag som i övrigt rör mötes- eller förhandlingsordningen.

Nomineringar
Nomineringstiden utgick den 30 november 2015.

Valbarhet
Riksförbundets valberedning har beslutat att den som är nominerad till ordinarie
ledamot i förbundsstyrelsen automatiskt även är nominerad till ersättare i
förbundsstyrelsen.

Röstning
Varje ombud äger en röst. Röstning med fullmakt (att representera flera ombud) är
inte tillåten.

Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika
röstetal skall tjänstgörande ordförande fälla utslag.

Val sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstetal avseende
personval skall lotten falla utslag.

Vid sluten omröstning gäller att godkänd valsedel inte får uppta fler eller färre
antal namn än vad som skall väljas. Valsedel får endast uppta namn som
föreslagits under nomineringsprocessen. Om en icke nominerad persons namn
finns på valsedeln är valsedeln ogiltig.

Vid beslut om stadgeändring gäller två tredjedels majoritet.

Redaktionsutskottet
Förslag väckta under förhandlingarna kan remitteras till redaktionsutskottet för
beredning.

Ombuds närvaro
Ombud som lämnar kongressen ska då hon/han frånträder uppdraget meddela
detta till kongressbyrån/sekretariatet samt återlämna sitt röstkort. Även vid längre
permission, där ombud inte kan följa förhandlingarna, skall röstkort inlämnas till
kongressbyrån/sekretariatet.

Förändringar i representationen meddelas kongressen och fors in i protokollet.

Protokoll
Kongressprotokollet är ett beslutsprotokoll, som efter justering sänds till
kongressens ombud, organisationens ioreningar och övriga deltagare.

Förhandlingarna bandas och arkiveras.
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Ramprogram

Onsdag l juni
10. 30 - 11.30 Förbundsstyrelsen sammanträder
10.00- 13.00 Incheckning/registrering
11. 30-l 3. 00 Lunch

13.00- 14.45 Kongressöppning - förhandlingar
14. 45-15. 15K.affe
15. 15 - 16. 00 Förhandlingar
16.00-lS.OOWorkshop
18.00-19.00 Egen tid
19. 00 Middag

Onsdag 2 juni
07. 00 - 09. 00 Frukost
09.00- 10. 15 Förhandlingar
10. 15-10. 45K. affe
10.45 - 12.00 Förhandlingar
12. 00-13. 00 Lunch
13. 00 - 15. 00 Förhandlingar
15. 00-15. 30K.affe
15.30 - 16. 15 Extern föreläsare - Dag Ström, Omvärldsanalys
15. 30 - 18. 00 Förhandlingar
18.00-l 9.30 Egen tid
19. 30 Kongressmiddag

Fredag 3 juni
07. 00 - 09. 00 Frukost

09.00 - 10. 15 Förhandlingar
10. 15-10. 45tCaffe
10. 45 - 12. 00 Förhandlingar
12.00-13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Extern föreläsare - Gunilla Burell, Stress och hjärta- individ,

samhälle och livsstil

13.45 - 14. 30 Förhandlingar
14. 30-l 5. 00 Avslutning
15.00 Kaffe & smörgås
15.30 Nya förbundsstyrelsen konstituerar sig

Pauser

Kortare pauser kommer att göras med lämpliga mellanrum under
förhandlingsdagama.

Rökfritt
Det är inte tillåtet att röka inomhus. All rökning hänvisas utomhus.

Undvik starka dofter

Undvik parfym, rakvatten och andra starka dofter under hela kongressen.
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Att ge FS i uppdrag att
tillsätta en arbetsgrupp
med uppgift att se över
förbundets organisations-
struktur.

Motion nr 7
23

Arbetsgruppen är tiUsatt efter nomi-
neringar från länsförenmgama.
Gruppen har arbetat utifrån ett av
FS fastställt direktiv med löpande
rapportering till FS.

Motion nr 14
§23

Att riksförbundet gör en
insats och försöker SL till
rättvisare skatteregler.
Att ge FS i uppdrag att
uppmana läns- och lokal-
föreningar att ta upp frå-
gan med sina ritedagsle-
damöter i länet.

På initiativ av bland annat Riltsför-
bundet HjärtLung har Handikapp-
förbunden haft kontakt med Skatte-
verket och gör för närrarande en
gransknmg av regelverket.

Motion nr 15
§23

Att riksförbundet ska
verka för att syrgasbero-
ende far samma villkor i
hela landet.

Förbundet finns representerade i
Kvalitetsregistret Swedvox som
bland annat arbetar med syrRasfra-
goma.

Motion nr 17
§23

Att riksförbundet genom-
för ett jubileumsarrange-
mang 2014
Att ge FS i uppdrag att pä
lämpligt sätt uppmärk-
samma förbundets yg-ars-
jubileum.

Förbundet genomförde 75-ärs jubi-
leet i samband med extrakongr&ssen
2014. Det uppmärksammades oclså
l extern kommunikation på hemsida,
Status och sociala medier.

Motion ni 20

§23
Yrkar Att kongressen ger
förbundsstyreken uppdra-
get att närmare undersöka
hur ett admmistrativt stöd
till lokalföremngar som
hotas av upplösning på
grund av brist på förtroen-
devalda kan ske.

första att-satsen inom att
dess frågeställning ska
hanteras av arbetsgruppen
motion 7
att ge FS i uppdrag att
närmare undersöka hur
ett administrativt städ till
lokalföreningama som ho-
tas av upplösning på
grund av förtroendevalda
kan ske.

Se åtgärd från motion nr 7

FS tillsatt en arbetsgrupp för en or-
Kanisationsöversyn som fått direktiv
att även förstärka det administrativa
stödet föl lolalföreningama
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Bilaga 5.

§20a. Verksamhetsinriktning 2017-2019

Vårt förbund blickar framåt

Förbundsstyrelsen och förbundskansliet har under 2015 tagit fram
framtidsscenarier för Riksförbundet HjärtLung. En palett av möjligheter har
utmejslats, såsom oprövade verksamhetskoncept och nya samverkansformer.
Likaså har vägen dit, verksamhetsinriktningen, formats med satsningar pä
exempelvis förstärkt stöd till våraftinktionärer, tätare intern dialog och fördjupad
intressepolitik.

Avsikten med verksamhetsinriktningen är att fä en gemensam färdplan mot
framtidens livskraftiga och inflytelserika förbund som är väl förankrat i sin idé
och som arbetar i takt med tiden. Vi får också en gemensam plattform for att vidga
framtidsdiskussionema i hela organisationen. Därmed har vi även ett stabilt
underlag inför diskussionerna i samband med den årliga verksamhetsplaneringen.

Arbetet med verksamhetsinriktningen har tydliggjort att det råder en bred samsyn
när det gäller den övergripande nuläges- och framtidsbilden av organisationen
mellan och inom förbundsstyrelsen och kansliet. Detta har bidragit till att göra
processerna för verksamhetsutvecklingen smidiga och diskussionerna vitala i de
stycken där olika uppfattningar finns. Nedan sammanfattas några gemensamma
uppfattningar om framtidens förbund. Se också bilagorna l och 2.

Framtidsscenarier för 2022

Den interna organisationen utvecklas
Organisationen är slimmad och effektiviserad. Mycket har förenklats och gjorts
begripligt genom utbildning och verktygslådor för alla funktionärer. Genom
praktisk övning och användarvänliga digitala lösningar har IT-användningen ökat
betydligt. Informationen flödar som den ska i förbundets kanaler. Vi har lättare att
ta budskapen och informationen till oss och vi deltar i dialogen. Den tidigare
uppfattningen om "vi och dom" är borta. Förutom att antalet medlemmar ökat så
har det också tillkommit flera nya föreningar samtidigt som en del mindre
iureningar har bildat större enheter.

Den externa samverkan

Förbundet har samverkan med andra organisationer med liknande uppdrag för att
vår gemensamma röst ska bli starkare. Det kan exempelvis handla om Hjärt-
Lungfonden, Hjärtebamsförbundet eller patientorganisationer som arbetar med
närliggande sjukdomar. Tanken är att samarbetet ska gynna personer med hjärt-
och lungsjukdom genom att göra "våra" samhällspolitiska frågor ännu mer
synliga, främja "vår" forskning ytterligare samt i ännu högre grad stärka de lokala
föreningarnas verksamhet. Samverkan har lett till att kontakterna med omvärlden,
så som sjukvård, forskare och beslutsfattare, stärkts ytterligare.

Medlemskap
En betydande tillväxt av medlemmar har skett av flera goda skäl. Det finns ännu
fler välfungerande Hälsans Stigar att vandra och det är välkänt att vi äger
konceptet. Givetvis erbjuder föreningarna en förnämlig verksamhet. Det är
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lockande att bli funktionär i lokalföreningama. Funktionärerna känner mening och
får ett utmärkt stöd i sitt arbete genom bättre utbildning och diverse verktygslådor.
Förbundet har en förenklad organisationsstruktur som utgår ifrån medlemsbehovet
och underlättar arbetet på alla nivåer. Dessutom är det utomordentligt enkelt att bli
medlem och det finns inte längre någon skillnad i medlemsavgifterna. Förbundet
har också lyckats nå nya målgrupper som gärna blir medlemmar.

Verksamheten utvecklas

Förbundet prövar nya grepp for att vitalisera verksamheten och fä ännu mer
erfarenhet som gagnar de hjärt- och lungsjuka i landet. Hjärt- och lungmånadema
är så starkt etablerade och har ett sådant rikt utbud att de har blivit något av de
starkaste delarna i verksamheten. Det är välkänt vilket förbund som står bakom.

Medlemmarna deltar på uppskattade aktiviteter året om.

Förbundet är öppet for att titta närmare på rollen inom den preventiva
hälsovården, där Hälsans Stig, Hälsobuss, hälsocenter kan utgöra intressanta
koncept och som sprider förbundets goda namn.

Livsstilsverksamheten har fått fler deltagare i takt med att allmänheten blir mer
och mer medveten om livsstilens betydelse. Aktiviteterna är öppna och flexibla
och anpassade till olika målgrupper. Det är inte bara personer med allvarliga
sjukdomar som blir medlemmar och önskar vara med i verksamheten som består
av en rik palett av aktiviteter. Förbundet är den starkaste aktören när det gäller
utbildning i hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare. I kraft av en expansiv
utveckling har också den opinionsbildande rollen förstärkts ytterligare och
förbundet i sin helhet deltar frekvent i samhällsdebatten och är efterfrågad inom
hälso- och sjukvården.

Verksamhetsinriktningen 2017 - 2019 en översikt
Förbundets övergripande uppdrag är att verka för att hjärt- och lungsjuka personer
ska få den bästa möjliga vård och behandling och rehabilitering. Förbundet ska
uppmuntra och motivera till livsstilsförändringar som främjar hälsan. Förbundet
ska även erbjuda mötesplatser for social verksamhet och stöd till medlemmarna.
Det sker genom att utforma aktiviteter och verksamhet såväl övergripande som på
foreningsnivå. Förbundet är också en betydelsefull part i opinionsbildningen för
att uppnå målen. Förbundets medlemmar i föreningarna är ovärderliga som bärare
av erfarenhet, om hur det är att leva med en hjärt- eller lungsjukdom, och för att
ge stöd och inspiration.

Den styrka som förbundet förfogar över förvaltas på bästa sätt genom dialog inom
förbundet och att det finns styrande och vägledande riktlinjer som håller samman
arbetet. Vårt samhällspolitiska program och vår varumärkesplattform med vision
och grundläggande värderingar ger stabilitet och gemensamma utgångspunkter för
ett framgångsrikt arbete.

De senaste kongresserna har gett sitt stöd till dessa styrdokument samt
understrukit vikten av att ytterligare utveckla förbundets styrkor och särprägel.
Förutom att vara en stark patientforeträdare och ett stöd för sina medlemmar ska
kommande kongressperiod präglas av ett starkt engagemang i opinionsbildningen
utifrån våra medlemmars kunskap och erfarenheter.
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Så utvecMar vi verksamheten under kongressperioden
Vi ska stärka medlemsutvecklingen. Genom fler insatser som främjar
tillströmningen av nya medlemmar, som underlättar att bli medlem och som gör
att så få som möjligt väljer att avsluta medlemskapet stärker vi organisationen. Vi
inspirerar fler till att bli funktionärer och till att delta aktivt i föreningsarbetet efter
var och ens förutsättningar.

Vi ska utveckla livsstilsaktiviteterna och Hjärt & Lungskolan. Föreningarna ska fä
förbättrade förutsättningar att arrangera livsstilsaktiviteter. Det utökade utbudet
ska locka fler att delta då det breddas för att ge möjlighet att nå alla medlemmar -
diagnostiserade och närstående. Vi utvecklar Hjärt & Lungskolan med ett
modernare, uppdaterat och rikare innehåll. Till exempel kommer
motionsgympaprogrammen, en av våra hörnstenar, fä pröva nya former där alla
kan delta efter sina förutsättningar. Vi blir ännu bättre på att utnyttja Hälsans Stig
som träffpunkt och promenadstråk. Ytterligare stöd tas fram i5r att grupper ska
kunna fördjupa sig i frågor om diagnoser och motivation till livsstilsforändring.

Vi ska bli en ännu starkare aktör inom den intressepolitiska debatten. Att bilda
opinion och driva intressepolitiskt påverkansarbete för våra kärnfrågor är
grundläggande for att kunna trycka på for förbättringar inom hälsa- och
sjukvården. Det stärker oss också som förbund och gör oss mer kända.
Satsningarna på Hj ärt- och Lungmånadema, medverkan i Almedalen,
enkätundersökningar riktade till sjukvården samt debattartiklar är några exempel.

Vi satsar på patientnära forskning. Vi ökar den forskning som kan fä direkt
betydelse for våra målgruppers hälsa och rehabilitering. Vi kallar den for
patientnära forskning. Dess resultat sprids till allmän kännedom, vi stimulerar till
fler ansökningar och till att fler skänker pengar till vår forskningsfond. Vi arbetar
också för att utöka brukarmedverkan i den medicinska forskningen. Det sker
genom att medlemmar med erfarenhet av att leva med en hjärt- eller lungsjukdom
och med intresse för forskning, deltar i en utbildning i förbundets regi för att bli
forskningspartner.

Vi ska utveckla den interna kommunikationen och sammanhållningen. Genom tät
dialog och med hjälp av modem teknik ska vi ytterligare tillvarata medlemmarnas
kunskap och erfarenheter. Föreningarna och dess företrädare ska synliggöras och
informationen målgruppsanpassas och smidigt spridas i organisationen.

Särskilda satsningar under kongressperioden
Vi ska utveckla vi-känslan i förbundet. Våra medlemmar är bärare av
organisationens uppdrag. Det är utifrån deras erfarenhet och kunskap som våra
budskap och aktiviteter formas och når ut. Våra funktionärer ger organisationen
stadga och driv. Vi ska satsa på att ge funktionärerna ännu bättre verktyg som
underlättar det administrativa uppgifterna och därmed frigör tid till verksamhet.
Genom utökade fora för dialog vidgar vi också kontaktytorna mellan
organisationens olika nivåer, se utförligare beskrivning i bilaga 2.

Vi ska fokusera på dolda folksjukdomar. Genom kampanjen "Ljuset på" - som
uppmärksammar KOL, hjärtsvikt och förmaksflimmer - räknar vi med får ett stort
genomslag under den pågående kampanjtiden. Men även efteråt ska vi arbeta för
att sätta de tre folksjukdomarna på kartan. Kunskap om diagnoserna ska spridas,
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debatt ska föras om brister inom hälso- och sjukvården när det gäller ofullständig
diagnostik, obehandlade sjukdomstillstånd och otillräckligt stöd till patienterna.
"Ljuset på" intensifieras 2016 och ska utmynna i en konferens 2017 med inbjudna
medlemmar, politiker, läkare, forskare och opinionsbildare. Vi ska driva på för ett
brett mediegenomslag. Därefter kommer kampanjen att utvärderas och
erfarenheterna tas till vara och ligga till grund för det fortsatta arbetet med dolda
folksjukdomar.

Vi ska genomföra större utåtriktade satsningar for att visa upp vår verksamhet,
locka fler medlemmar och stärka vårt varumärke. Hälsans Stig, Hälsobuss,
hälsocenter kan utgöra intressanta koncept att utveckla vidare och tillsammans kan
de komma att utgöra ett hälsokoncept. Under perioden ska vi göra en förstudie hur
och om ett sådant koncept kan förverkligas.

Under verksamhetsåren 2017-2019 utgör dessa områden grunden för
verksamhetsplaneringen som år för år planeras i dialog inom organisationen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att
att

godkänna föreliggande verksamhetsinriktning för åren 2017-2019
förbundsstyrelsen får i uppdrag att genomfora och följa upp de
planerade aktiviteterna.
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Bilaga till verksamhetsinriktningen. Bilaga J

Sammanfattning av förbundsstyrelsens och förbundskansliets framtidsdagar
Bilaga l
Både styrelsen och kansliet gjorde under våren 2014 en så kallad SWOT-analys
där man i smågrupper tänker igenom och noterar det som grupperna uppfattar som
styrkor, svagheter, möjligheter och hot för organisationen. Därefter målade
grupperna upp en framtidsbild med fokus på möjlig utveckling. Bilderna ligger till
grund for verksamhetsinriktningen.
Styrkor: föreningarna tar väl hand om medlemmarna och ger stöd och gemenskap.
Kunskapen och erfarenheten är omfattande och tas tillvara. Tillsammans är detta
förbundets största styrka.
Att förbundet är den näst största patientorganisationen, med nästan 40 000
medlemmar, ses också som en styrka, liksom att förbundet är väl sett i hälso- och
sjukvården, bland forskare och beslutsfattare. Den mest framträdande styrkan i
verksamheten är det rika utbud på aktiviteter som föreningarna har, särskilt
motionsgymnastiken.

.> Styrkor.
> Medlemmarna

> Erfarenhet och kompetens
> Gott rykte, trovärdighet.

Svagheter: en av de främsta svagheterna är svårigheterna att motivera medlemmar
att bli förtroendevalda. Brist på opinionsbildning såväl lokalt som regionalt lyfts
fram. Åldersstrukturen nämns också, det vill säga att föreningarna attraherar for fä
hjärt- och lungsjuka i de lägre åldrarna. Det är en svaghet organisationen ibland
ger intrycket av att vara en pensionärsförening. Ekonomin kan vara en svaghet i
det att vissa föreningar saknar tillräckliga tillgångar och intäkterna på alla nivåer
är osäkra.

<. Svagheter.
> Medlemstappet
> Brister i organisationsstrukturen
> Svårt att engagera medlemmar till förtroendeposter.

Hot: Hotbilden kan avse såväl inre som yttre hot som kan påverka förbundet
negativt. En negativ medlemsutveckling är ett hot med färre medlemmar och
föreningar som följd. Teknikutvecklingen kan utgöra ett hot om den komplicerar
inreningsarbetet och gör att medlemmar känner sig utanför. Det engagemang unga
och medelålders människor har idag formaliseras på andra sätt än tidigare. Om vi
inte kan tillvarata yngre människors engagemang hotas organisationen. Låga
ersättningsnivåer for funktionärer kan göra det blir svårare att rekrytera.
Konkurrensen från andra patient- och intresseorganisationer ingår i hotbilden
liksom att ekonomiska förhållanden i samhället, minskade anslag och andra
fördelningsprinciper kan ha en negativ verkan på föreningslivet.

.:. Hot.

> Medlemstapp, åldersstruktur
> Interna brister i kommunikationen och informationen

> Brist på lyhördhet, ovilja till forändring/utveckling.

Möjligheter: Här står återigen medlemsfrågan i fokus. Det kan finnas goda
möjligheter att öka till över 50 000 medlemmar inom tio år, bland annat genom att
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>

>

>

rikta sig till yngre målgrupper och invandrargrupper. Genom att ta tillvara och
utnyttja den digitala tekniken bättre möjliggör vi for en effektivare och mer
välkänd organisation. Förbundet kan bli ännu mer betydelsefullt i det
intressepolitiska arbetet om man satsar ytterligare på kampanjer såsom "Ljuset på"
och Hjärt- och Lungmånadema .

Möjligheter.
Många potentiella medlemmar
Samarbetsmojligheter (for insamling och samverkan med andra org)
Förstärka varumärket.
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Bilaga till verksamhetsinriktningen. Bilaga 2

Oka vi-känslan i förbundet
Bilaga 2
Verksamhetsinriktningen från 2010 lyfter följande avsnitt om framgångskriterier för
förbundet: Några av de absolut viktigaste förutsättningarna för framgång år att förbundet
arbete vilar på en gemensam plattform och är anpassat efter dagens förhållanden i
samhället i stort och med lokala anpassningar för varje läns- och lokal förening.
. På alla nivåer ska samtliga företrädare verka för attförbundet uppfattas som en

helhet och att vi sprider information och kunskap så att förbundets identitet och
trovärdighet stärks

. På samtliga nivåer och i varje sammanhang skaförbundets företrädare framhålla den
nytta som görs för de hjärt-och lungsjuka

. Med de resurser som finns ska vi göra oss synliga och mer kända som organisation.

Detta fastställdes ytterligare \7id kongressen 2013 tillsammans med nytt samhällspolitiskt
program, ny varumärkesplattform samt nytt förbundsnamn.
Förbundsstyrelsen anser att de satsningar som hittills gjorts för att uppmuntra till ökad
dialog i organisationen har varit framgångsrika. Ett exempel på sådana insatser är styrelsens
faddersystem och ordförandens rundresor till samtliga länsföreningar samt den ökade
dialogen med länsföreningarna i samband med verksamhetsplanering. Det finns emellertid
anledning att fortsätta att stärka dialogen och kommunikationen inom förbundet.
I ett stort förbund finns en risk att avståndet mellan de olika nivåerna upplevs som stort och
om man inte är uppmärksam på detta, kan avståndet också öka. Det kan bero pä en mängd
saker t.ex. brister i kommunikation, otydlighet i anvisningar och policys, krångliga
administrativa rutiner, byråkratisering, för fa gemensamma träffar och diskussioner. Det kan
ibland saknas Ömsesidig förståelse för de frågor och utmaningar som en lokal förening
hanterar och de som förbundskansliet och förbundsstyrelsen har att ansvara för. Risken ökar
dä att en, som det ibland kallas, "vi och dom-kansla" uppstår.
Förbundsstyrelsen vill nu ytterligare stärka samhörigheten mellan de olika nivåerna i
förbundet genom att se över rutiner och regelverk som upplevs som krångliga och bjuda in
till ökad dialog. Det är enligt förbundsstyrelsens uppfattning självklart att förbundet ska ha
en gemensam identitet som gör att vi tänker "vi" när vi representerar/arbetar med
förbundets viktiga uppdrag oavsett om det rör sig om riks-, läns- eller lokalnivå.
Strategiskt angelägna områden att genomlysa med hänsyn till de tekniska och digitala
möjligheterna:
. Ar tillgängligheten och kontaktytor i organisationen tillräcklig (telefonkontakter, snabb

uppföljning, svar på mejl, telefonsupport for föreningsfrågor mm)?
. Behövs fler och nya typer av möten som utvecklar gemensamma och kontinuerliga

kontakter

(videokonferenser, regionala möten, möten för olika funktionärsroller mm)?
. Kan de administrativa rutinerna förenklas och anpassas till rätt nivå i förbundet

(genom mer utbildning och support, effektivt utnyttjande av medlemsregistret, central
inkassering mm)?

. Vad kan göras för att höja kvaliteten pä den interna kommunikationen och
informationsspridningen (prenumeration på nyhetsbrev, mer riktad information,
snabbare uppdateringar mm)?

. Hur kan stödet och de gemensamma diskussionerna kring verksamheten på alla nivåer
utvecklas (fortsatta regionkonferenser, referens- och fokusgrupper mm)?
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Bilaga 6.

§20b. Hantering av organisationsöversyn

Kongressen 2013 behandlade motion nr 7 som yrkade på en genomlysning av
nuvarande organisationsstruktur och hur den kan förenklas och effektiviseras utan
att den demokratiska ordningen äventyras. Kongressen beslöt att tillsätta en
arbetsgrupp som under kongressperioden har arbetat med frågan. Gruppen är
sammansatt av representanter från förbundsstyrelsen, länsföreningama och
förbundskansliet. Gruppen och direktivet för arbetet fastställdes av
förbundsstyrelsen i september 2014.

I direktivet framgår utöver demokratikravet även att formerna för samverkan
regionalt och externt samt möjligheterna till effektivare ekonomihantering ska
granskas liksom mandat och samspel mellan förbundets organisationsniväer.
Dessutom ska förslag tas fram till rutiner for utökat stöd till föreningar när
särskilda behov uppkommer.

Arbetsgruppen har genomfört följande:

Studier av andra rikstäckande ideella organisationer
o Organisationsformer
o Centralt och regionalt stöd och styrning
o Fokus på organisationer som omorganiserats

Övergripande (SWOT)analys av riksförbundets styrkor, svagheter, hot och
möjligheter
Utifrån genomgången togs en enkät fram för att få ytterligare underlag från
hela organisationen
Resultaten från enkäten har gett ytterligare underlag for det fortsatta arbetet
i gruppen

- Arbetsgruppen har fortlöpande rapporterat till förbundsstyrelsen och lämnat
förslag på fortsatt hantering

Förbundsstyrelsen har tagit del av gruppens arbete, analyser och slutsatser.
Förbundsstyrelsen konstaterar att frågan är komplex och att enkla och snabba
lösningar inte är önskvärda eller ens möjliga. Att göra mer omfattande
organisationsförändringar kräver noggrannhet och omfattande och tydlig
förankring hos medlemmarna. Därför är det lämpligt att kongressen 2016 far
möjlighet att diskutera och besluta om det fortsatta arbetet kring
organisationsförändringen. För ett så bra underlag som möjligt föreslår
förbundsstyrelsen ett antal workshops vid kongressen, där olika scenarier som
arbetsgruppen tagit fram diskuteras. De förslag som framkommer ska vara
vägledande för kongressens beslut.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att bearbetat underlag används i det fortsatta
arbetet

att förbundsstyrelsen till nästa ordinarie kongress 2019 ska redovisa förslag på
ändamålsenlig organisation
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Bilaga 7.

22. Avgift till riksförbundet

HjärtLungs riksföreningar har efterfrågat en lämplig forbundsavgift för sina
minderåriga medlemmar och har efter dialog med förbundsstyrelsen gemensamt
landat i att 40 kronor är en lämplig nivå. Förbundsstyrelsen rekommenderar att
avgiften för minderåriga ska gälla for hela organisationen. Hanteringen kan skötas
per automatik via medlemsregistret for föreningar som använder central
inkassering av medlemsavgifter.
Förbundsavgiften har inte höjts sedan år 2005. Trots det föreslår förbundsstyrelsen
att avgiften förblir oförändrad på 80 kronor även under den här kongressperioden.
Däremot anser förbundsstyrelsen att det är skäligt att till nästa kongress 2019 se
över huruvida aktuell förbundsavgift är rimlig i förhållande till kostnadsökningar.

Förbundsstyrelsen förslår kongressen besluta

att avgiften för kommande kongressperiod, 2017-2019, ska vara oförändrad
(80kr)

att införa en avgift för minderåriga om 40 kr för kommande kongressperiod,
2017-2019

att ge FS i uppdrag till kongressen 2019 att se över huruvida aktuell
iorbundsavgift är rimlig i förhållande till kostnadsökningar.
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§23. Förslag till rambudeet 2017-2019

Bilaga 8.

Förbundsstyrelsens förslag till kongressen 2016

Fastställande av rambudget för 201 7-2019

Rambudget för verksamhetsåren 2017-2019

Verksam hetsintakter

Statsbidrag
Medlemsavgifter
Gåvor
Finansiella intakter

Övriga intäkter
Summa verksainhetsintäkter

Verksamhetskostnader (fasta kostnader)
Leverans medlemsregister mm

Leverans kongress

Förtundsstvreise

Kansli

Övrigt
Summa verksamhetskostnader

Verksam hetsresuhat

Budget
2017

9000
3000
3000
3000
2000

20000

-1837
o

-1341
-13665
-3 157

-20 000

o

Antaganden
Budget 2016 uTgängsaunkl för intäkter och fssta kostnader

Försiktigt antagande om gåvor

l ovan ingår kostnader för värvning, utveckling,

intemationeIlT arbete, förenings- och medlemsvärd.

Almedalen, HLR, Forskning, urdelning Trän fonder under rubriken övriga
Dessa kostnader är budgeterade til! 8 622 lkr för 2016 vilket skall

jämföras med 3 157 tkr för 2017-201S och l 857 ftr för 2019.

Som exempel uppgår kostnaden förStBtustiHca l 450 tkr.

2018

9000
3000
3000
3000
2000

20000

-l 837
o

-1 341
-13665
-3 157

-20 000

o

2019

9000
3000
3000
3000
2000

20000

-1 837
-1 300
-1 341

-13665
-1 857

-20 000

o

Förbiuidsstyi -elsen förslår kongressen besluta

att godkänna rambudgeten för kommanda kongressperiod 1017-101^,



§24 f.

45

Förslås till val av auktoriserad revisor.

Bilaga 9.

Förbundets revisorer har enligt kongressbeslut 2001 att upphandla och föreslå
kongressen val av auktoriserad revisor. Nuvarande revisor är vald för
verksamhetsåren 2014 till och med år 2016.

På grund av olyckliga omständigheter under hösten 2015 missade vi revisorer att
göra ny upphandling i tid före kongressen.

Undertecknade revisorer föreslår därför kongressen
att de av kongressen valda revisorerna far i uppdrag att med hjälp av kansliet
inhämta offerter från tre olika revisionsbyråer under hösten 2016 för åren
2017 till och med 2019.

att de av kongressen valda revisorerna tillsammans med den av kongressen
valda valberedningen får i uppdrag att besluta om auktoriserad revisor för
åren 2017-2019.

Lars-Åke Karlsson
Förbundsrevisor

Sten Andersson

Förbundsrevisor
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Bilaga 10.

Gästerna har ordet

Leif Henriksson. Astma- och Allergiförbundet
Leif Henriksson, l :e vice ordförande, Astma- och Allergiförbundet berättar om
deras verksamhet och aktuella frågor. Leif lyfter också det positiva samarbetet
med Riksförbundet HjärtLung.

Birger Höök, Alfa-1 Sverige

Birger Höök, styrelseledamot i föreningen Alfa-1 Sverige håller ett anförande om
föreningen och diagnosgruppen. Alfa-1 har nyligen anslutit sig som en
riksforening till Riksförbundet HjärtLung.

Karin Palm, Socialstyrelsen

Karin Palm, enhetschef på Avdelningen för kunskapsstyming för hälso- och
sjukvården, Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen, beskriver myndighetens
verksamhet och betydelsen av samverkan.

Berndt Nilsson, fd förbundsordförande

Berndt Nilsson, fd förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung, ger en inblick i
sin tid som förbundsordförande samt hur han ser på förbundets positiva utveckling
genom aren.

Stig Nyman. Handikappförbunden

Stig Nyman, Handikappförbunden, berättar om Handikappförbundens verksamhet.
Aktuellt är bland annat att Handikappforbunden planerar namnbyte.
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Bilaga 11

§26. Uttalande

Gör slut på omotiverade skillnader i vården!

Riksförbundet HjärtLung driver kampanjen Ljuset på för att fästa
uppmärksamheten på våra dolda folksjukdomar - KOL, hjärtsvikt och
förmaksflimmer.

Målet för sjukvården är god vård på lika villkor for hela befolkningen, men
skillnaderna i vården mellan olika landsting är stora. Det är också få

landsting som lever upp till Socialstyrelsens riktlinjer när det gäller
läkemedelsbehandling.

Det stora problemet beträffande KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är
dock att sjukdomen upptäcks så sent. KOL är en av de mest

underdiagnostiserade sjukdomarna. Socialstyrelsens Öppna jämförelser
uppskattar att 80 procent av det beräknade antalet personer med KOL är
odiagnostiserade. Dödligheten per 100 000 invånare varierar starkt mellan
olika landsting. Högst är den i Norrbotten, nästan dubbelt så hög som i
Kronoberg som har lägst dödlighet i landet (65 respektive 35 personer per
100 000 invånare).
Det är viktigt att sjukdomen upptäcks på ett tidigt stadium, for att den ska
kunna bromsas upp. Eftersom sjukdomen har starkt samband med rökning
bör drabbade rökare snarast erbjudas rökawänjning.
Andelen odiagnostiserade är stort också vad gäller hjärtsvikt och
formaksflimmer och tidig diagnos är nödvändig för att undvika
komplikationer. Tack vare bättre behandlingsmetoder och nya läkemedel,
har utsikterna att få ett liv utan besvär förbättrats för dessa

sjukdomsgrupper, men sjukvården lever inte alltid upp till Socialstyrelsens
rekommendationer när det gäller läkemedelsbehandling. Avvikelserna går
knappast att motivera medicinskt, men skillnaderna mellan landstingen är
stora.

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom, ungefär två procent av befolkningen
beräknas ha hjärtsvikt, men numera finns effektiv medicin. Socialstyrelsens
målnivå är att minst 65 procent av patienterna med hjärtsvikt bör få
kombinationsbehandling med RAAS-hämmare och betablockerare, men

enligt Öppna jämförelser är det knappt 60 procent som får denna
behandling, med en spridning mellan landstingen från 53 procent till 68
procent. Skillnader finns här också mellan kvinnor och män, där kvinnor i

lägre grad får del av denna behandling.
När det gäller behandling av formaksflimmer är avvikelserna från
Socialstyrelsens rekommendationer ännu större. Förmaksflimmer hos

personer med riskfaktor för stroke ska - om det inte föreligger
kontraindikationer - behandlas med blodförtunnande medel för att reducera

risken att drabbas av stroke. Enligt Socialstyrelsens målnivå bör minst 80
procent av patienterna få behandling med blodförtunnande medel, men det
är bara 68 procent i riket som
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helhet som får behandlingen. Spridningen mellan landstingen varierar
mellan 63 procent för det sämsta landstinget till 76 procent för det bästa.
Inget landsting lever alltså upp till målnivån.
Det är varken medicinskt, ekonomiskt och naturligtvis inte heller mänskligt

försvarbart att så många patienter inte får rätt behandling. Att behandla
stroke är betydligt dyrare än behandling av formaksflimmer. Kostnaden för
att behandla en patient for förmaksflimmer under ett år är mellan 6 000 och

9 000 kronor beroende på behandling, medan kostnaden for att vårda och
rehabilitera en person med stroke kostar i genomsnitt 600 000 kronor.
Det är naturligtvis inte bara medicinering som är viktig för återhämtning.

Många undersökningar visar att fysisk träning också är värdefull, men
andelen patienter som erbjuds att delta i fysisk träning inom
hjärtrehabilitering har minskat betydligt under senare år.
Fysisk träning är viktig också för KOL-patienter for att förbättra och
uppehålla kondition och muskelstyrka.

Riksförbundet HjärtLung kräver:
att omotiverade skillnader i hälsa- och sjukvården elimineras, mellan olika
delar av landet, mellan kvinnor och män och mellan olika grupper av
människor.

att större ansträngningar görs för att diagnostisera våra folksjukdomar -
KOL, hjärtsvikt och formaksflimmer

att sjukvården lever upp till Socialstyrelsens målnivåer när det gäller
läkemedelsbehandling

att sjukvården erbjuder adekvat eftervård, fysisk träning till alla KOL- och

hjärtsjuka, stresshantering, rökavvänjning och överviktsbehandling vid
behov

För ytterligare information kontakta:
Inger Ros
Förbundsordförande

Telefon: 073-91451 24

Magnus Ostnäs

Handläggare
Telefon: 08 - 556 06 208





info@hjart-lung.se


