Kallelse till extra årsmöte
När: söndag den 15/11 2020, kl 11.00
Plats: Park Inn by Radisson Solna, Hotellgatan 11, Solna
Anmälan för deltagande: görs till Elena Zanders, elena@alopeci.se senast 6/11.
Vår nuvarande ordförande Cecilia Flygare meddelade inför årsmötet att hon önskade avgå. På årsmötet
inkom inte någon kandidat som kan ersätta Cecilia, vilket gör att det saknas en ordförande som kan leda
förbundet. Alopeciförbundet hotas med andra ord av nedläggning och med anledning av detta kallas du
till ett extra årsmöte.
Om du är intresserad av att kandidera till ordförandeposten ber vi dig kontakta valberedningen senast
den 1/11 2020, peo.hultqvist@gmail.com. Det saknas även en kandidat till posten som sekreterare och
på lite längre sikt även en kandidat som kassör.
På årsmötet kommer frågan om förbundets framtid att behandlas och beslut ska tas om och när
Alopeciförbundet läggs ner. Det är därför av stor vikt att du som medlem deltar, för att kunna rösta på det
förslag som styrelsen lägger fram som alternativ om nedläggning skulle bli aktuellt.

Anmälan till extra årsmötet är obligatorisk

På grund av Corona måste vi kunna begränsa antal deltagare. Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer att hålla avstånd och undvika större folksamlingar. Mötet hålls i lokaler där det går att
sitta och röra sig med avstånd, men med viss begränsning i antal deltagare. Vi kommer sända mötet via
Google Meet. Vill du vara med och lyssna, kontakta Emma Hult för att få en länk, emma@alopeci.se.
Innan mötet bjuds på kaffe, te och kaka utanför lokalen.

Dagordning extra årsmöte 15/11 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Årsmötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Fastställande av röstlängd
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Godkännande av mötets stadgeenliga utlysande
Föredragning av styrelsens förslag till förbundets framtida verksamhet
Beslut med anledning av styrelsens förslag till upprättande av en stiftelse
Medlemsavgift för år 2021
Övriga frågor

Varför nedläggning

Styrelsen har under flera års tid haft en oro för förbundets framtid. Bristen på frivilliga krafter och
tillräckligt engagemang från medlemmarna har saknats, vilket är en nödvändig förutsättning i en ideell
organisation. För att klara av att möta de behov av hjälp som når oss har vi insett att vi behöver oändligt
fler resurser och andra typer av resurser än de som står till buds idag. Det räcker inte med en liten grupp
människor som nuvarande styrelse utgörs av. Vi behöver ekonomisk draghjälp för att klara av att driva
förbundet i enlighet med de behov som våra medlemmar har. Vid två tillfällen har vi ansökt om statliga
bidrag från Socialstyrelsen för att kunna driva förbundet på ett mer rationellt och effektivt sätt. Båda
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gångerna har vi fått avslag - Alopeciförbundet uppfyller inte Socialstyrelsens kriterier för statligt bidrag. Vi
har misslyckats att skapa lokalförbund i 10 olika län som är ett av kraven. Enligt Socialstyrelsen har vi inte
heller medlemmar som till följd av varaktiga funktionshinder möter stora svårigheter i det dagliga livet.
Att alopeci inte är en sjukdom som ger oss svårigheter utöver vad som är normalt är inte bara en
kränkning mot oss som patientgrupp, utan något som är mycket svårt att förstå. Vi vet att alopeci
definitivt hindrar oss i vardagen. Vi vet att alopeci innebär svåra psykiska och fysiska utmaningar i det
dagliga livet som för vissa är mycket svåra att hantera och leva med.
Mot bakgrund av ovanstående kan styrelsen konstatera att förbundet och det sätt som förbundet drivs
på, inte längre är hållbart. På årsmötet i september fick styrelsen i uppdrag att se över förbundets framtid.
Efter långa och intensiva diskussioner ser vi tyvärr inte någon annan möjlighet än att lägga ner förbundet.
Ett tungt beslut att ta, men de ideella krafterna räcker tyvärr inte längre till.

Förslag till kompensation vid en nedläggning av förbundet

Styrelsen föreslår att Alopeciförbundet omvandlas till en stiftelse för alopeci. Styrelsens åtagande att
stödja medlemmar med anknytning till alopeci, anser vi fortfarande vara ett mycket viktigt uppdrag. Med
rådande situation där personella och ekonomiska resurser saknas, finner vi dock att detta inte kan göras
inom förbundets ramar. Vi tror att den enda möjliga vägen framåt är att omvandla Alopeciförbundet till
en stiftelse. En stiftelse med årlig utdelning av bidrag som gynnar personer som på olika sätt har koppling
till sjukdomen. Stiftelsens grundplåt är de pengar som finns innestående hos Alopeciförbundet. Det är
pengar som kommer från medlemsavgifter eller skänkts genom åren av företag och privatpersoner och
som har en stark koppling till sjukdomen. Om förbundet läggs ner och ingen stiftelse startas, måste
pengarna skänkas bort till organisationer som förvisso kommer behövande personer tillgodo, men
sannolikt inte till personer med alopeci. Styrelsen tycker att det är viktigt att pengarna kommer
alopecidrabbade tillgodo och ser därför en stiftelse för alopeci som ett bra alternativ till nedläggning. Att
starta en stiftelse kommer att ta tid, vi bedömer att vi behöver våren 2021 på oss. Vi har redan en
arbetsgrupp som är redo att starta med förberedelserna. Delar av arbetsgruppen är tänkt att bli en del av
stiftelsens styrelse. En hemsida knyts till stiftelsen som innehåller fakta och information om alopeci.
Styrelsen föreslår vidare att innan nedläggning ska förbundet arbeta för att genomföra det uteblivna
familjelägret under våren 2021 (under förutsättning att Corona-situationen tillåter). Lägret är förberett
sedan länge, lägergården är förhandsbokad och flera barn och familjer är förväntningsfulla. Familjelägret
är en betydelsefull händelse under året och styrelsen vill gärna att det genomförs. En annan viktig
anledning till att genomföra lägret är att de cirka 120 000 kr vi erhållit i insamlade pengar från fonder
annars går förlorade. Pengarna är öronmärkta för just lägret och måste lämnas tillbaka till fonderna om
lägret inte genomförs. Styrelsen ser gärna att pengarna används till det som de är avsedda för. Lägret kan
dock endast genomföras så länge Alopeciförbundet är aktivt varför styrelsen föreslår att förbundet läggs
ner direkt efter familjelägret.
Våra lokala förbund föreslås kvarstå fram till en eventuell nedläggning. På kommande årsmöten under
våren 2021 behöver lokalförbunden ta beslut om de vill fortsätta med verksamhet kopplat till alopeci,
men då som en fristående förening. Mer information kring detta ges fortlöpande under 2021.

Frågor på ovanstående görs till ordförande Cecilia Flygare cecilia@alopeci.se
Hammarö 2020-10-12
Styrelsen i Alopeciförbundet Sverige
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