
Protokoll fört vid Svenska Glaukomklubbens Årsmöte i Katrineholm 
01 10 26 

 
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 Per-Arne Granström och Anders 
Bergström. 
 

3. Ordföranden redogjorde för Svenska Glaukomklubbens verksamhet sista 18 
månaderna; 
Vid ett ”sonderingsmöte” i Göteborg i maj 2000, i vilket ett 25-tal medlemmar deltog, 
beslutades att aktivera klubben och en interimsstyrelse tillsattes. 
I samband med läkarstämman i Göteborg i november 2000, hölls möte och visning av 
den nyöppnade ögonmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal. 
Även ett kortare styrelsemöte hölls. 
I december 2000 träffades interimsstyrelsen i Yxtaholm för att förbereda årsmötet. 
 

4. Skattmästaren Torgny Lind redogjorde för föreningens ekonomi, som är god. Vid 
interimsstyrelsens tillsättande hade föreningen c:a 7 000 kronor. 8 annonsörer à 25 000 
har tillfört 200 000. Årsmötet beräknas kosta ca 125 000. Pengarna förvaltas av 
Sveriges Ögonläkarförening. 
 

5.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. 
 

6. Diskuterades Svenska Glaukomklubbens koppling till Sveriges Ögonläkarförening. 
Beslutades att be att föreningen i ekonomiskt hänseende får kvarstå under Sveriges 
Ögonläkarförening, förutsatt att Sveriges Ögonläkarförening godkänner detta. 
Föreningens stadgar justeras i enlighet härmed och ordförande och skattmästare ges 
attesträtt. 
 

7. Vissa sponsorer hade under mötet uttryckt önskemål om att få anordna en utställning 
av instrument/preparat. Beslutades om att för närvarande inte tillåta sådan utställning i 
samband med klubbens möten men att sponsorerna får lämna ut material av mer 
allmän natur såsom kongressrapporter etc. Beslutades också att sponsorer får tillgång 
till medlemsregistret, men att enskild medlems identitet icke utlämnas om han/hon 
aktivt anmält detta till sekreteraren. 
 

8. I enlighet med valberedningens (Klas-Göran Brege, Björn Svedbergh och Peter 
Åsman) förslag valdes 
Bertil Lindblom till ordförande,  
Christina Lindén till sekreterare, 
Torgny Lind till skattmästare, 
Anders Bergström till IT-ansvarig och 
Albert Alm, Anders Heijl och Britt-Marie Palmqvist till ledamöter av Svenska 
Glaukomklubbens styrelse. 
Samtliga är valda för en period om 3 år, utom sekreteraren vars mandattid är två år. 
 



9. Revisor och revisorssuppleant valdes ej, då föreningens ekonomi sannolikt underställs 
Sveriges Ögonläkarförening och därmed ingår i dess granskning. 
 

10. Nuvarande valberedning omvaldes: Klas-Göran Brege, Björn Svedbergh och Peter 
Åsman. Mandattiden är tre år.  
 

11. Bland övriga frågor diskuterades såväl mötesplats, mötesintervall som programförslag 
till nästa möte. Albert Alm redogjorde på förfrågan för ansvaret för Mars-dokumentet. 
 

12. Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
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Christina Lindén 
Mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
Anders Bergström   Per-Arne Granström 


