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Protokoll fört vid Svenska Glaukomklubbens Årsmöte i Katrineholm 
05 09 16 

 
 

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 Lene Martin och Anders Bergström. 
 

3. Ordföranden redogjorde i korthet för Svenska Glaukomklubbens verksamhet under 
gångna året, se bilaga 1. 
 

4. Skattmästaren Torgny Lind redogjorde för den aktuella ekonomiska situationen för 
föreningen. De intresseföreningar som tidigare haft sin ekonomi under Sveriges 
Ögonläkarförening har under året av skäl som tidigare redogjorts förflyttat denna . 
Föreningen är numera en egen ekonomisk enhet, registrerad som ideell förening hos 
skatteverket.  Vid överföringen var ingående kapital 56 327 kr. Vi har fått in 90 000 i 
annonsintäkter. Denna summa beräknas täcka kostnaderna för Vadstena-mötet. 
 

5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. 
 

6. Godkändes föreslagen stadgeändring av § 12, som fortsättningsvis lyder:  
”Klubbens sammanträden skall hållas minst en gång per 18-månadersperiod.  Kallelse till 
årsmötet skall ske genom annonsering på klubbens officiella hemsida minst fyra veckor 
före mötet.” 
 

7. Godkändes föreslagen stadgeändring av § 9, som fortsättningsvis lyder: ”Förvaltningen 
granskas årligen av två revisorer. Revisorerna väljs vid årsmötet för en mandatperiod om 
tre år.” 
 

8. Valdes Ingmar Widengård och Klas-Göran Brege till föreningens revisorer för en period 
om tre år.   

 
9. Fastställdes årsavgiften för 2005 till 0:-. 

 
10. Övriga frågor: 

• Diskuterades de stora problem som långa avbrott i tillgängligheten av Diamox 
medför. Uppdrogs åt ordföranden att i första hand kontakta Läkemedelsverket 
och undersöka lämpliga åtgärder för att säkra tillgängligheten. Beslutades 
dessutom att lägga ut en länk på Glaukomklubbens hemsida hänvisandes till 
Diamox produktresuméer på Läkemedelsverket hemsida. 

 
• Diskuterades etik i samband med marknadsföring av glaukomläkemedel. 

 
• Diskuterades användandet av den optikerremiss Svenska Ögonläkarföreningen 

tidigare utformat. Uppdrogs år sekreteraren att kontakta ledamot av 
Ögonläkarföreningens styrelse för att hänskjuta frågan dit. 
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• Diskuterades programförslag för nästa möte.  
 

 
11. Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet. 
 
Vadstena 2005 09 16 
 
 
 
Christina Lindén 
Mötessekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Lene Martin   Anders Bergström 


