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Protokoll fört vid Svenska Glaukomklubbens Årsmöte i Katrineholm 

03 10 24 
 

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 Gun Söderholm och Örjan Wallin. 
 

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. Ingående kapital c:a 67 000. Sju annonsörer har tillfört/kommer att tillföra 7 
x 15 000, vilket beräknas täcka kostnaderna för årsmöte och styrelsemöte. Någon avsikt 
att ackumulera ett överskott finns ej, men kapital ungefärligen motsvarande ytterligare ett 
årsmöte är tänkt att utgöra bas. Pengarna förvaltas av Sveriges Ögonläkarförening. 
 

5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden. 
 

6. Förrättades val av sekreterare för en period om tre år. Då inga andra förslag förelåg 
omvaldes Christina Lindén. 
 

7. Förrättades val av valberedning för en period om tre år. Då inga andra förslag förelåg 
omvaldes Klas-Göran Brege, Björn Svedbergh och Peter Åsman.  

 
8. Fastställdes årsavgiften för 2004 till 0:- 
 
9. Information och meddelanden från ordföranden: 

• Svenska Glaukomförbundet har påmint om att det finns forskningsmedel att 
söka från Synfrämjandet. 

• EGS möte i Florens 2004 05 31-06 03. 
Glaukomkirurgiskt möte i Toronto september 2004. 
IGS möte i Kapstaden 2005. 

 
10. Diskuterades en önskan från Glaukomförbundet om hjälp att få J. Flammers bok 

”Glaucoma - a guide for patients, an introduction for care-providers, a reference for quick 
information” översatt till svenska. Mötet förslog att Glaukomförbundet hänskjuter frågan 
till MSD som tidigare sponsrat den engelska versionen. 
 

11. Diskuterades en förfrågan från EGS förre ordförande Erik Greve om önskemål om 
synpunkter på Svenska Glaukomklubbens förhållande till EGS med anledning av en 
önskan att eventuellt formalisera förhållandena mellan nationella glaukomklubbar och 
EGS. Det var mötets åsikt att intresse av en formell kontakt förelåg. Ordföranden 
kontaktar EGS.  
 



   

 2 (2) 

12. Det förslag till föreningsstadgar som legat ute på hemsidan fastställdes efter ändring av 
felaktligheter, se bilaga 2.  
 

13. Ingemar Widengård framförde ett önskemål, från flera mötesdeltagare, att föredragen 
från årsmötet åter skall läggas ut på hemsidan. Detta gjordes 2001, men ej 2002. Skälen 
till den uteblivna publiceringen har varit två; ffa utrymmesbrist på Svenska 
Läkarsällskapets server (dit vi flyttade), dels eventuella copy-right problem.  
 
Årets föreläsare har ombetts inkomma med sammanfattningar eller nedbantade power-
point-presentationer för presentation på hemsidan.  
 
Det är mötets mening att det är värdefullt med en välbesökt hemsida. Av denna anledning 
diskuterades även chat-funktion. Beslutades dock att avvakta tills vidare. 
 

14. Framfördes önskemål om ett nytt möte vid ungefär samma tidpunkt om 1 år. 
 
15. Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade årsmötet. 
 
 
 
Katrineholm 2003 10 24 
 
 
 
 
 
Christina Lindén 
Mötessekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Gun Söderholm   Örjan Wallin 
 
 
 
 
 
 
Addendum: 
Deltagarna i SGKs möte 03 10 23-24 har givit sin tillåtelse till att låta under mötet tagna foton 
publiceras på föreningens hemsida på webben. 


