
Kom med til Astma-Allergi Danmarks landsmøde 2016

Astma-Allergi Danmark inviterer dig til landsmøde lørdag den 21. maj 2016, hvor professor, 
dr. med. i lungemedicin Ronald Dahl, lungemedicinsk sygeplejerske Birthe Hellquist Dahl samt 
informations- & miljøchef i Matas, Henrik Engberg, sætter fokus på mennesker med astma og 
allergi set i henholdsvis et patient- og forbrugerperspektiv. 

Udover spændende og vedkommende foredrag møder du nye mennesker og kan få en snak 
med en af Astma-Allergi Danmarks rådgivere om astma og allergi. Samtidig bliver du klogere på 
din forening, og du kan få indflydelse på, hvordan Astma-Allergi Danmark skal tilrettelægge sit 
arbejde til glæde for alle, der er ramt af en eller flere overfølsomhedssygdomme. 

Vi tilbyder en netværksfrokost, hvor du kan møde organisationens bestyrelse og administrative 
ledelse, og stemmeberettigede medlemmer er også med til at vælge bestyrelsen.  
Tilmelding er nødvendig, og sidste frist er 26. marts 2016.

Forslag, som ønskes behandlet på landsmødet, og opstilling af kandidater til bestyrelsen skal 
være Astma-Allergi Danmark i hænde senest 23. april 2016.

På landsmødet kan alle deltage, så længe der er pladser – også selvom du 
endnu ikke er medlem. I henhold til vedtægterne kan kun stemmeberetti-
gede medlemmer stemme ved generalforsamlingen. Vedtægterne kan ses 
på www.astma-allergi.dk/omos/vedtaegter. 

11.00 - 12.30 Landsmødets generalforsamling
12.30 - 13.15 Frokost
13.15 - 13.30 Intro 
13.30 - 14.15 Informations- & miljøchef Henrik Engberg Johannsen,  
  Matas: Mennesker med allergi i et forbrugerperspektiv  
  og i relation til Den Blå Krans
14.15 - 14.45 Kaffepause
14.45 - 15.45 Ronald Dahl, professor, dr. med. i lungemedicin samt  
  Birthe Hellquist Dahl, lungemedicinsk sygeplejerske:  
  Mennesker med astma-allergi i et patientperspektiv 
15.45 - 16.00  Afslutning v/formand Jesper Mortensen

PROGRAM for landsmøde 2016

Alle kan deltage

Hvor og hvornår

Mødet finder sted den 21. maj 2016 fra kl. 11.00 til kl. 16.00 på The Mayor 
Hotel, Banegårdspladsen 14, 8000 Aarhus C. Rejseudgifter og fortæring 
dækkes af Astma-Allergi Danmark efter reglerne. 

Tilmeld dig på info@astma-allergi.dk eller på tlf. 43 43 59 11.


