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1.

Ordförande Anders Heijl hälsade välkommen och öppnade årsmötesförhandlingarna.

2.

a) Till mötesordförande valdes Anders Heijl.
b) Till mötessekreterare valdes Christina Lindén.
c) Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Boel Bengtsson och Björn Lundberg

3.

Ordföranden redogjorde kortfattat för Svenska Glaukomklubbens verksamhet under
gångna året, se bilaga 1. Tillades också att Lars Steen, Svenska Glaukomförbundets
ordförande, önskat och beviljats adjungerat medlemskap i SGK vid styrelsens möte
110121.

4.

Skattmästaren Enping Chen redogjorde för den aktuella ekonomiska situationen för
föreningen. Ingående kapital idag är c:a 250 000 kr. Årets årsmöte har varit välbesökt
(cirka 100 deltagare) och kostar klubben omkring 130 000.

5.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden.

6.

Valberedningens ordförande Lena Viklund Bäckman presenterade valberedningens
förslag till nya revisorer för tre år (2012-2014); Marcelo Ayala, Stockholm och Hans
Ryberg, Uddevalla. Hon presenterade också valberedningens förslag till fyllnadsval till
valberedningen för 2012-13, efter Torgny Linds avgång; Anneli Widmark, Borlänge.
Alla tre valdes enhälligt till respektive post.

7.

Fastställdes årsavgiften för 2011 till 0:-.

8.

Övriga frågor:
• Mötet diskuterade ökad subventionering av ffa yngredeltagarnas mötesavgift
och är positiv härtill om möjlighet ges.
•

Anders Heijl undrade över medlemmarnas mening angående förslag att lämna
förenings-medlemmarnas mailadress till European Glaucoma Society, EGS.
Vårt medlemsregister inkl. mailadresser ligger f.n. under AIGS, men
beslutades ändå att före eventuell utlämning skriftligen tillfråga varje enskild
medlem. Anders Heijl ombesörjer denna förfrågan.

•

Tidpunkt och plats för nästa årsmöte diskuterades. Tidsmässigt
förstahandsalternativ är 20-21/9, andrahandsalternativ är 27-28/9. Man är nöjd
med mötet i Sollentuna om betalningsrutinerna kan ses över. Diskuterades
även såväl Båstad som universitetslokaler som alternativ.
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9.

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet.

Sollentuna 110916
Christina Lindén
Mötessekreterare

Justeras:
Boel Bengtsson

Björn Lundberg

.
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