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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 Lena Viklund Bäckman, Norrköping och
Mats Neuman, Uddevalla

3.

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

4.

Skattmästaren Enping Chen redogjorde för den aktuella ekonomiska situationen för
föreningen. Ingående kapital idag är ca 320 000 kr. Årets årsmöte har varit välbesökt
(144 deltagare) och kostar klubben omkring 200 000. Vi har sju annonsörer på hemsidan;
Alcon, Allergan, Medicolle, MikronMed, Santen, Topcon och Zeiss.
Revisor Marcelo Ayala föredrog sin och Hans Rybergs revisionsberättelse, se bilaga 2.
Granskade kvitton för 2011 stämmer väl överens med föreningens verksamhet, men
resultat- och balansräkning saknas för räkenskapsåret och revisorsrapport från 2010 har ej
varit tillgänglig.

5.

Med anledning av ovan hänsköts frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna
verksamhetsperioden till nästa årsmöte.

6.

Valberedningens ordförande Lena Viklund Bäckman presenterade valberedningens
förslag för kommande tre-årsperiod (2013 - 2015). Detta är
a) Sekreterare: Christina Lindén (omval)
b) Skattmästare: Enping Chen (omval)
c) Ledamot: Boel Bengtsson (omval)
Alla tre valdes enhälligt till respektive post.

7.

Fastställdes årsavgiften för 2013 till 0:-.

8.

Övriga frågor:
• Nästa årsmöte planeras att förläggas till samma ställe som i år, d.v.s. Bergendal
i Sollentuna, den 19-20 september 2013. Vidare planeras ett styrelsemöte att
hållas 24-25 januari 2013.
•

Efter påtryckning efter förra årets möte har Bergendal inför årets möte
accepterat betalning mot faktura. Detta har emellertid inte fungerat i 20-talet
fall, vilket medför omfattande administrativa problem både för Bergendal och
föreningen, som också blir betalningssansvarig. Bergendal tillåter ej
fakturabetalning inför nästa år. Skattmästaren får till uppgift att diskutera
kortbetalningsalternativ med Bergendal, tex om kortbetalning kan göras senare
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än anmälan, men sannolikt blir betalningsvillkoren liknande som för 2011.
•

9.

Med anledning av att glaukomintresserade sjuksköterskor för första gången
deltog i mötet samt att också ett halvdagsprogram parallellt med(3:e) ST-läkarkursen genomfördes i år fick ordföranden i uppdrag att diskutera formerna för
fortsatt samverkan med sjuksköterskeföreningen (Riksföreningen för
ögonsjukvård).

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet.

Sollentuna 120921
Christina Lindén
Mötessekreterare

Justeras:
Lena Viklund Bäckman

Mats Neuman

Bilagor
1. Verksamhetsberättelse 2011 07 01-2012 06 30
2. Revisionsberättelse
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