Ordförandens rapport vid årsmötet 2016-09-23
Sedan föregående årsmöte har styrelsen mötts för ett gemensamt
styrelsemöte 4-5 februari i Malmö i år.

Vi gick igenom erfarenheterna från det nordiska mötet – det första på 17 år.
145 anmälda varav 94 svenskar , 15 vardera eller drygt det från Finland,
Norge och Danmark, 2 från Island.

Input från deltagarna var mycket positivt och som ni vet kommer den
danska föreningen ordna ett nytt nordiskt glaukommöte i Roskilde 29-30
september 2017. Jag tycker att vårt Sällskap skall vara stolt över att vi
lyckades få igång detta igen efter så många års paus. Norrmännen hade talat
om att ordna mötet 2019, men vi har nu hört ifrån dem att de inte klarar
det, p.g.a mycket dåligt intresse från norska akademiska centra. Jag är
övertygad om att t.ex. Finländarna gärna står som värdar istället.

De totala kostnaderna för malmömötet var 215.734 kr. De fasta
kostnaderna var 91.887 och av dessa stod kongressbyrån för nästan allt
utom lokalkostnaderna som var bara 9000 kr! De rörliga kostnaderna:
middag, luncher, kaffe osv var 123.847 och mötet gav ett överskott på
27.814 kr. Vad man kan lära sig av detta är kanske att möten i akademisk
miljö kan spara mycket pengar.

En stor del av styrelsemötet ägnades som vanligt åt att sätta samman
förslag till mötesprogram för detta års program. Vi fortsatte pro-con som vi
startade för två år sedan. Sedan lite om stentar och fria föredrag och
huvudnumret utom keynote lecture handlade om organisation, något som
vi ständigt måste diskutera. Det rådde stor enighet om att inbjuda professor
Jonasson som keynote lecturer. Vi beslöt då också att inte ha något särskilt
ST-program eller sköterske-program.

Lokalisationen diskuterades i detalj avseende möteslokal, work-shop-rum
och hotell och vi fastnade alltså för Umeå och Väven.
Annons och hemsida förbereddes och valberedningen aktiverades.

Vår skattmästare Gauti Johannesson gick igenom vår ekonomi, som är god.
Vi hade vid styrelsemötet 500.000 kr i kassan. Vi hade 9 annonsörer.

Igår hade vi ett nytt styrelsemöte där vi bl.a. diskuterade var vårt nästa
möte i Sverige skall äga rum, särskilt Ögonläkarföreningen har kommit med
en förfrågan. Vi beslöt att detta skulle diskuteras senare på detta möte idag.
Vi har val till olika styrelseposter strax och jag kommer att avgå som
ordförande.

Jag tackar verkligen er alla föreningsmedlemmar och styrelsen för ert stöd
under det gångna året och under hela min tid som ordförande två perioder
av vardera tre år. Med styrelsens samlade kompetens och ert stöd har det
inte varit något svår uppdrag. Jag tycker att Glaukomsällskapet under
dessa 6 år har blivit en ännu mer stabil och mogen organisation. Det är bra
att vi har fått igång de nordiska mötena igen och det är bra att vi har en
välskött ekonomi som gör att vi kan ta professionell hjälp av kongressbyrå
när vi ordnar våra möten. Meningen är att fortsätta i denna riktning; vår
ekonomi tillåter det.
Jag ser fram emot att möta er alla även vid kommande möten och nu först i
Roskilde.
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