Protokoll fört vid Svenska Glaukomklubbens Årsmöte i Kolmården
07 09 21
1.

Bertil Lindblom hälsade välkommen och öppnade årsmötesförhandlingarna.

2.

a) Till mötesordförande valdes Bertil Lindblom.
b) Till mötessekreterare valdes Christina Lindén.
c) Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Enping Chen och Irene Landau.

3.

Ordföranden redogjorde kortfattat för Svenska Glaukomklubbens verksamhet under
gångna året, se bilaga 1.

4.

Skattmästaren Torgny Lind redogjorde för den aktuella ekonomiska situationen för
föreningen. Ingående kapital idag är c:a 165 000 kr, och beräknas till c:a 60 000 efter
utgifter för årsmöte och styrelsemöte betalts, vilket är i paritet med tidigare år

5.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

6.

Diskuterades styrelsens sammansättning. Valberedningen presenterade sitt förslag till
styrelse. Samtliga ledamöter har accepterat omval och då inga andra förslag förelåg
valdes Bertil Lindblom till föreningens ordförande för en period om tre år (2008-2010).

7.

Valdes Torgny Lind till skattmästare för en period om tre år (2008-2010).

8.

Valdes Anders Bergstöm till IT-ansvarig för en period om tre år (2008-2010).

9.

Valdes Albert Alm och Anders Heijl till ledamöter för en period om tre år (2008-2010).

10. Fastställdes årsavgiften för 2008 till 0:-.
11. Övriga frågor:
• Diskuterades förslag från Anders Heijl om att utöka styrelsen med 1-2
ledamöter för breddad kompetens, men också gärna för föryngring. Christina
Lindén betonade vikten av en smidig, väl sammansatt styrelse. Då en utökning
av antalet styrelseledamöter kräver stadgeändring kan detta tidigast
genomföras i samband med nästa årsmöte. Styrelsen gavs i uppdrag att bereda
frågan. I avvaktan på en eventuell stadgeändring kan styrelsen dessförinnan
adjungera personer.
•

Hans Rydberg uttryckte sin åsikt att det är viktigt att minska anglofieringen av
den medicinska oftalmologiska terminologin och försöka översätta nya
beteckningar och ord till svenska. Något delade meningar förelåg, men mötet
enades om att det är viktigt att uttrycka sig korrekt och använda språket väl.
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•

AIGS har tillsammans med patientföreningar utsett 6 mars till ”World
glaucoma day” och Enping Chen funderade över eventuellt gemensamma
aktiviteter över landet. St Eriks ögonsjukhus kommer att ha öppet hus med
föreläsningar. Diskussion vidtog, men något konkret förslag till gemensam
aktivitet bestämdes ej.

•

Anders Heijl meddelade att vår finska systerorganisation ånyo uttryckt ett
önskemål om gemensamma möten. Han var dock själv mer tveksam än tidigare
och framhöll att med den verksamhet Svenska Glaukomklubben har framför
sig behövs sannolikt ett svenskt årligt möte. Vidare diskuterades ett gemensamt
nordiskt glaukommöte redan vid Glaukomklubbens förra årsmöte. Mötet
uttryckte då starka önskemål om att behålla nuvarande mötesform, vilket även
dagens årsmötesdeltagare önskade. Dock ser föreningen positivt på om ett
nordiskt möte kommer till stånd.

•

Diskuterades rekryteringsproblem till glaukomspecialiteten och möjligheten
för styrelsen att anordna speciella dagar för yngre kollegor i samband med
(inter-)nationella möten eller möjligen som egna kurser. Anders Heijl bad
mötesdeltagarna inventera förekomsten av yngre läkare med potentiellt
glaukomintresse vid hemmaklinikerna.

•

Meddelades att EGS nästa möte är i Berlin 1-6 juni 2008 och att EGS för andra
gången genomför sin andra kurs för blivande specialister 25-26 januari 2008 i
Geneve.

•

Som vanligt bads om förslag till kommande mötes program.

12. Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet.
Kolmården 07 09 21

Christina Lindén
Mötessekreterare

Justeras:

Enping Chen

Irene Landau

Samtliga deltagare under årsmötet 070920-21 har givit sitt medgivande till att de foton som
tagits under mötet får publiceras på webben.
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