Kallelse till ALAF's ÅRSMÖTE. ALAF kallade även till årsmöte val lörd 18 juni
2022 kl 11.30.
OBS vi är tvungna att byta tid till den 18 juni eftersom hyresvärdens
byggprojektet är sena, då vi som ideell organisation blev lidande av detta.
Vi från styrelsens sida beklagar djup detta.
Kallelse till SOMMARMÖTE 18 juni 2022 kl 11.30 i Vårby Gård ALAF'S LOKAL
BAKGÅRDEN. ALAF kallade även till årsmöte, val samma dag 18 juni 2022 kl
11.30. Därefter har vi lunch med lotteri med bra priser. Dagordningen finns
på plats. Du ska veta att om du anmäler att du vill närvara vid ÅRSMÖTET
och lunch, så är detta bindande.
Alltid finns det plats för gemene man hos ALAF, lunch kostar 100 kr per
person, inkl. kaffe och tårta, kan betalas vid ingången eller sättas in på
ALAF´s konto i förväg nr 880357-9. Vi tackar alla som gör en insats för
ALAF, särskilt läkare och jurister som har hjälpt oss. Som medlem i ALAF
förväntas du att: följa upp regelverk både gentemot oss och samhället. Om
du inte har betalat in din medlemsavgift på 1000 kr för år 2021 borde du
genast betalar det och senast 19 augusti 2022 betalat detta året 2022 är
1100:-, kontrollera gärna detta och betala in den på ALAF's konto 880357-9.
Observera att stödmedlemmar får betala valfri summa i årsavgift. Men
stödmedlem kan inte utnyttja aktiv ärendebehandling eller hjälp av
föreningen. Medlemskontraktet måste skrivas på av alla, medlemsbrev
finns tillgängligt på hemsidan eller om Ni begär att vi skickar detta. Vi
upplyser även denna gång, att alla dessa som försöker komma tillbaka
efter flera decennier, som varit borta 12 till 20 år ur vårt register och har
kommit och frågat om kopior på deras handlingar - man kan inte komma
till någon instans och kräva, att dessa sparas, de har malts i papperskvarn,
ingen kan komma och kräva sådana, då vi bara har skyldighet att spara
handlingskopior i 6 månader efter att medlem inte har hört av sig, lämnat
organisation och icke är medlem, vi har inte skyldighet att förvara någons
kopior handlingar som lämnat föreningen!
Den som bryter mot regelverk eller lagen och blir åtalade, då utesluts man
från ALAF, då det är kriminell handling och blir då ett brottmål. ALAF
behandlar inte brottmål, den som lämnar osanna uppgifter eller gör något
olagligt mot föreningen utesluts direkt!
Vi tackar alla hjälpande händer, särskilt läkarna som medverkat, med
jurister, korrekturläsare och alla som gett sin insats till ALAF:s verksamhet
och Er medlemmar. Vi på ALAF vill än en gång påminna om, att du ska ha
tålamod med ditt ärende. Myndigheterna gör allt för att förhala ditt ärende
samt att nu kommer arbetsgivarna att försöka göra allt för att säga upp
sjuka och skadade och göra egna bedömningar av hälsotillståndet! Om du
uppriktigt lämnar handlingar då går inga osanningar igenom utan detta
avslöjas direkt och ALAF ger sig inte!!!

Tack för att du stödjer oss i vår kamp för rättvisa. ALAF vinner allt fler
ärenden fram till full pension, sjukpenningar!!! Vi har i kommunicering med
de politiska partierna uppmärksammat, att Försäkringskassans agerande
är felaktiga och med undermåliga beslut, försäkringsmedicinska
underbyggda intyg för våra medlemmar. Vi har krävt att anonyma
bedömare ska bort och att Försäkringskassornas handläggare bör tillsättas
med tjänstemannaansvar. Vi vill påminna regeringen, att Svenska staten
Ska/Bör ändra sitt beteende mot oss sjuka och arbetshandikappade, sluta
upp att diskriminera sjuka, samt återställa mänskliga rättigheter för de
sjuka.
Nuvarande regeringen, Socialministern har försökt några gånger, att
förklara i TV om dessa Populistiskt extrema högern hur det är med vårt
socialförsäkringssystem. Några har hackat ut bilder ifrån vår hemsida som
vi inte har sett!
Som medlem i ALAF förväntas du att: 1. Betala din medlemsavgift på 1000
kr för 2021 samt kontrollera att alla avgifter är betalda för 2022 och nästa
avgift år 2023 betalas i augusti 2022. Obs även om du inte har betalt din
årsavgift för 2021 1000 kr, så ska du betala detta genast och gärna betala
2022 medlemsavgift senaste 19 augusti 2022, avgift för år 2023 betalas in
augusti 2022. 2. Vara fullständigt ärlig i alla inlämnade handlingar annars
blir ditt ärende helt fel. 3. Respektera andra medlemmar, var inte
missunnsam mot andra. 4. Betala utan dröjsmål för kopior och skrivelser.
ändra inte inbetalningskortets summor. Eller årtal text mm. 5. Vi kan inte
låna ut pengar till någon! Föreningen är på självhjälp basis om du anlitar
oss, att inte agera i ditt ärende själv, hotelser förvärrar din sak. Eftersom
ALAF är en frivillig ideell förening och vi behöver, att du sköter ditt
antagande, medlemskap och betalar avgifter i god tid. Ditt stöd och din
hjälp går till hyra av lokalen, datorer, papper, frimärken KOPIOR mm. Obs
ideella föreningar har stadgar, som måste följas upp och medlemsmöten
är viktiga att delta i, medlemskap betalas inte tillbaka och om du söker
medlemskap och om styrelsen upptäcker att du har sökt på felaktiga
grunder, kan de utesluta dig omgående. ALAF-föreningen finns till för dig
och någon som behöver hjälp även under morgondag. Postgironummer
till ALAF-förening är plusgirot Nordea plusgiro 880357-9. Observera att det
finns bara ett postgironummer till ALAF–förening inget annat. Kontrollera
noggrant att kontonummer stämmer. Du bör även skriva namn och adress
på betalaren. Många medlemmar som har fått sitt ärende klart och fått sin
ersättning har stöttat föreningen genom ett ekonomiskt bidrag, som en
gåva till föreningen. Stort tack för Er gåva! Vi ser det som en självklarhet, att
de som fått igenom sitt ärende och fått ersättning fortsättningsvis stödjer
föreningen. De kan vara så att du behöver oss igen under morgondag, då
sjukförsäkringssystemet i Sverige inte alls är säkert. Det har förekommit att
personer har gått ur föreningen efter att ha fått sin ersättning och sedan

har det hänt, att de fått sin ersättning indragen och åter vill bli medlem i
ALAF, detta är inte möjligt!!
ALAF's styrelse utsätts ofta för omänskliga påfrestningar, då vi måste sätta
oss in i och läsa kanske just dina handlingar även nattetid, under vår fritid,
på helger, semestrar och juletid. Vi som aktivt arbetar i ALAF behöver
därför ditt stöd och uppmuntran samt respekt för vårt arbete. Om du inte
kommer fram under telefontiden, uppge kort ditt ärende och ditt
telefonnummer. Vi har av ekonomiska skäl inte möjlighet att ringa upp till
mobiltelefoner. Du kan även skicka E-mail: alaf@telia.com, men vi är ofta
utsatta för virusattackernas illvilliga krafter, kontrollera det du vill skicka,
om det skulle kunna skickas per post i stället. Respektera att du måste
boka en tid för besök hos ALAF. Försök inte tränga dig in på ej bokade
tider, detta har hänt under det här året, då kan vi inte ta emot dig p g a att
det kan just då pågår ett möte eller ett samtal i någons annans ärende.
Enligt sekretess kan vi inte låta dig, som inte är sakägare, att lyssna på
detta eller delta, då detta ofta stör vår arbetsinsats. Om du inte kan komma
på avtalad tid, meddela oss snarast så att någon annan medlem kan få din
tid. Våra telefontider är: Tisdag och onsdag kl 9.30 - 11.00 om inte annat
meddelats via telefonsvararen samt de bokade besökstiderna.
Levnadsvillkoren i samhället blir allt mer tuffa och hårdare för alla
medmänniskor, frisk som sjuk, men sjuka, skadade och svaga lever detta år
2022 i det moderna samhället mycket sämre än djur.
Regeringspolitiker har försökt återta den jämställdhetsprocess, som
tidigare regeringspolitiker drev ner i gropen under Allianstiden för våra
medlemmar, där vi på ALAF-förening påbörjade striden mot detta på 1990talet, att ingen behöver skämmas för sin sjukdom eller fattigdom. Ingen
sjuk ska behöva sänka huvudet och säga jag är sjuk, nu har det blivit så, att
man knappt vågar säga till sin syster eller bror att man är en sjuk
"odugling". Vi blir dagligen kränkta både av dåvarande politiker,
massmedia och från myndigheten Försäkringskassan, där man anklagas
för fusk och mycket annat. Samhället är helt nerrivet. Försäkringskassornas
myndighetsförtryck fortsätter, men kanske i mindre skala. Detta är inte
värdig behandling av sjuka eller handikappade, de vågar inte möta
myndigheten ensam. Den nya Regeringen försöker återställa sjukas
rättigheter så gott det går, det som Alliansregeringen rev ner i landet
Sverige! Har Ni tänkt på det här??? Staten har Kränkt och Diskriminerat
långtidsarbetslösa och Svaga/Multisjuka, ännu mer pengar har sparats på
dessa utslagnas bekostnad genom, att de inte får riktiga ersättningar.
Handikappade har även hånats av våra Försäkringskassor! De efterlyser ett
globalt mål för hur klyftorna ska minskas och det krävs bland annat en
lägsta garanterad inkomst, högre skatt på kapital och förmögenhet samt
ökad jämlikhet mellan människor och könen. Det handlar om
arbetsgivarnas makt över arbetarna. Fackföreningarna har gett fritt fram
för löne- och arbetsvillkorsdumpning, så länge det inte påverkar lönen i
kronor. Därför drev den då sittande, roffande regeringen den svinaktigt

omänskliga politik, som endast syftar till att slå ut och förgöra de svagaste,
precis som han lilla blågalna Adolf Hitler gjorde på sin tid.
Nu pågår Kriget i öst järnridån Ukraina där en Galen liten man som för
vidare lilla blågalna Adolf Hitlers anda.
Sjuka, svaga och äldre körs mot varandra. Så om du vill fortsätta leva efter
din sjukdom eller din skada, så måste du protestera högljutt mot vad som
nu händer, att det galna 2008 inte upprepar sig val år 2022, att det som var
kommer att stanna i historien väljer rätt! Extrem högern agerar som stöd
till M att nedmontera välfärden för pensionärerna och sjuka även
privatiserar allt de kan! Vi ser nu hur Diskriminering går även till
skyddsrummen som inte har tillgång anpassat till rörelsehindrade,
rullstolsbundna eller äldre. Kommer Ni ihåg att demokratin skall vinna?!
Hur det har blivit för dessa sjuka och arbetslösa? Ser det bra ut, att en
växande skara där Covid 19 var nya varianten på väg där utförsäkrade
hamnar hos Kronofogden med skulder p g a utförsäkring och får ej
sjukpenning eller tillhör inte A-kassan. Vi uppmanar att tillhöra
fackförbund och A-kassa detta kan du dra av på skatten!? Många gjorde
självmord under Allianstiden, men enligt den dåvarande Alliansregeringen
sittande regeringen är det glömt och bort blåst och detta saknade all
betydelse och det är ju inte så svårt att förstå varför man inte bryr sig om
de som har det sämst i vårt samhälle, det har ju borgerligheten aldrig gjort
ej heller ultra bruna högern. Vi skiter i andra om vi får roffa åt oss tillräckligt
själv! Så har det varit hittills. Hur skulle du själv reagera om du efter en hel
del år på ditt arbete, blir skadad eller sjuk, så du inte längre kan dra ditt strå
till stacken, och då blir du sparkad i bakdelen och informerad om att du får
gå till socialen, men innan du kommer dit, så ska allt det du jobbat ihop
under ditt liv vara sålt, huset, bilen, sommarstugan, ja allt, även det som
gått i arv till dig från dina föräldrar och allt som har ett värde måste du
sälja, du ska vara fullständigt utblottad innan du får ett rött öre från
socialen, och då får du några kronor så du kan äta nudlar och annan
skitföda på sin höjd eller så får Du Ingenting! Nej, vidrigare och mer
människofientlig regering än den förra Alliansen som suttit finns nog inte.
Kom ihåg, att första gången på länge ha nu tålamod för vi är på
bättringsväg i samhällsordningen och vi måste agera mot det
främlingsfientliga partiet, som försökt lura Er vissa medlemmar, att rösta
och infiltrera föreningen och Ni bör tänka på, att de inte får mer makt för
det! Det är bara undergång för Er själva! Dessa är nu där och Ni borde
tänka på, att hur får vi bort de och hoppas att vi har lärt oss läxan för
framtiden väst som öst ! Vi kan inget annat än jämföra dem med det stora
”maskineriet” som Adolfs Tyskland ledde på 30- och 40-talet nu har även i
Europa spridit Krig, i Ukraina begås krigsbrott där mänskliga rättigheter
kränks! Här i Sverige så har även sjukvården fallit till låg nivå, det är mycket
svårt att få hjälp idag, men vi ger inte upp utan då kan vi använda andra
Eu-länder och deras tjänster.

Vi försöker ha sommarmötet efter årsmötet. Med dessa ord vill vi med
Hedersordförande Tamara Koski i spetsen önska Er en bra sommar, tvätta
händerna för att skydda Er, även glad midsommar och uppehåll för under
sommar fr o m 2022-06-06 t o m 2022- 08-20, men vi bevakar allas ärenden.
Akuta ärenden kan lämnas på telefonsvararen.
Riv av talongen nedan och meddela oss om du vill delta och kommer till
årsmötet, val av nya styrelsen, årsmötet och vi äter lunch 18 juni 2022 kl
11.30 i Vårby Gård Bäckgådv 6 bv ALAF's BAKGÅRD TRÄDGÅRD. Meddela
oss senast 3 juni 2022 namn

