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Protokoll	  fört	  vid	  Svenska	  Glaukomklubbens	  Årsmöte	  i	  Båstad	  
100924	  

	  
 

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 Irène Landau Högbeck och Markus 
Kivitalo. 
 

3. Ordföranden redogjorde kortfattat för Svenska Glaukomklubbens verksamhet under 
gångna året, se bilaga 1. Tillades att styrelsen också färdigställt de riktlinjer för svensk 
glaukomsjukvård som bl.a. redovisades och diskuterades vid förra årsmötet. En 
bokversion beräknas komma från tryckeriet, för vidare distribution via Sveriges 
Ögonläkarförening till kliniker, om fyra veckor. 
 

4. Skattmästaren Enping Chen redogjorde för den aktuella ekonomiska situationen för 
föreningen. Ingående kapital idag är c:a 280 000 kr. Årets årsmöte har varit mer 
välbesökt jämfört med tidigare  möten (107 anmälda) och också mer kostsamt. Kostnaden 
för mötet beräknas uppgå till ca 190 000 kr. Föreningens kassa minskar därmed betydligt. 
 

5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. Ekonomisk 
revision efter föregående skattmästares avgång gjordes i maj 2009. 
 

6. Valberedningens ordförande Torgny Lind presenterade sitt förslag till styrelse. 
Föreningens ordförande under de tio senaste åren Bertil Lindblom avgår. I enlighet med 
valberedningens förslag och då inga övriga förslag förelåg valdes; 
Anders Heijl till ny ordförande för en period om tre år (2011-13). 
  

7. Valdes Anders Bergstöm till IT-ansvarig för en period om tre år (2011-13). 
 

8. Valdes Albert Alm och Bertil Lindblom till övriga ledamöter. 
 

9. Valdes Bertil Calel till övrig ledamot, tillika representant för privatpraktiker (samt som 
representant för icke-universitetsklinik) för en period av tre år (2011-13). 

 
10. Föreslogs att styrelsen skall utökas med en person, som representant för ”yngre”. Mötet 

beslutade att bifalla förslaget. 
 

11. Valdes därefter Gauti Jóhannesson till ny övrig ledamot. Påpekades att det bör strävas 
efter en jämnare könsfördelning i styrelsen. 
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12. Nuvarande valberedning avgår. Till ny valberedning valdes Lena Viklund (smk), Torgny 
Lind och Camilla Sandberg- Melin för en period om tre år (2011-13). Den sistnämnda 
skall tillfrågas av sekreteraren. 
 

13. Fastställdes årsavgiften för 2011 till 0:-. 
 

14. Övriga frågor: 
• 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, varför det var 
mötets åsikt att mailadresser även kan lämnas till EGS. 
 

• Lena Viklund efterlyste nationellt gemensamma arrangemang vid World 
Glaucoma Day. Detta diskuterades. Förhoppningen är att, åtminstone i 
framtiden, kunna få till stånd dylika aktiviteter.  

 
• Mötet i Båstad diskuterades, liksom ny mötesplats och tidpunkt. Stora flertalet 

har varit mycket nöjda med årets arrangemang, med undantag av 
föreläsningssalen. Irène Landau Högbeck föreslog ett konferenscenter, Vår 
Gård, i Saltsjöbaden som alternativ och förslaget skall undersökas. I första 
hand föreslogs 15-16 september, i andra hand 8-9. Årets ”ST/nyblivna 
specialist”-kurs har varit uppskattad och planeras återkomma. Som vanligt 
bads om förslag till kommande mötes program.  
 

 
15. Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet. 
 
 
 
Båstad 10 09 24 
 
 
Christina Lindén 
Mötessekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Irene Landau-Högbeck   Markus Kivitalo 
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