AÅ RSMOÖ TESPROTOKOLL

för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, tillika för Stiftelsen
Svenska hypertonisällskapet
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 13.10–14.10, på Malmö Live, i samband med XIX
Svenska Kardiovaskulära vårmötet. Lokal Live 9.
§1 Mötets öppnande
Ordförande Anders Gottsäter förklarar mötet öppnat.
§2 Val av ordförande och sekreterare

Sittande ordförande Anders Gottsäter och sekreterare Jonas Spaak väljes.
§3 Fastställande av dagordningen

Dagordningen som tidigare publicerats i VM fastställs.
§4 Val justeringsmän

Enligt stiftelseförordningen skall ordföranden signera protokollet och ordföranden väljs
därför som justeringsman.
§5 Styrelseberättelse för föreningen

Anders sammanfattar årsberättelsen som inför mötet funnits och framöver finns
tillgänglig på hemsidan. Verksamhetsberättelsen godkändes och bilägges protokollet.

§6 Revisionsberättelse för föreningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Intäkter från medlemsavgifter tillfaller föreningen. Tillgångar c:a 150 tkr.

Revisionsberättelse för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin har
gjorts av föreningens revisorer Ove K Andersson och Björn Rogland. Detta arbete har
skett helt ideellt och utan kostnad för förening och stiftelse. Revisionsberättelsen
presenterades av Ingar Timberg och årsmötet godkände revisionsberättelsen. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
§7 Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet

Intäkter från tidskriften och kursen för sjuksköterskor tillfaller stiftelsen. Tillgångar c:a
150 tkr.
Stiftelsen Svenska Hypertonisällskapet har verksamhetsår från 1/9 till 31/8.
Innevarande års årsberättelse får sammanställas och godkännas av styrelsen vid
höstens planerade styrelsemöte, och skall sedan enligt Stiftelselagstiftningen granskas
av en auktoriserad revisor, för närvarande Ernst & Young, varefter den skickas till
länsstyrelsen.
Sida 1 av 3

§8 Val av styrelse, revisorer och valberedning
Valberedningens ordförande Peter Nilsson presenterade valberedningens förslag för val
till styrelse, revisorer och valberedning. Årsmötet beslutade i enlighet med
valberedningens förslag att till föreningens styrelse välja Mia von Euler (ledamot,
omval), Elias Johansson (omval) samt Isak Lindstedt (nyval, redaktör). Årsmötet tackade
samtidigt varmt avgående redaktör och ledamot Fredrik Nyström.
Till föreningens revisorer omvaldes Ove K Andersson och Björn Rogland på ett år. Till
föreningens valberedning omvaldes Peter Nilsson (sammankallande), Bo Carlberg, Jan
Östergren och Anders Gottsäter.

Sittande tills nästa årsmöte är Anders Gottsäter (ordförande), Jonas Spaak (sekreterare),
Eva Drevenhorn (ledamot) samt Ingar Timberg (kassör).
Valberedningen föreslog vidare att styrelsen kan adjungera ytterligare personer till
styrelsen.
§9 Fastställande av årsavgift för 2018

Årsavgiften för 2018 kvarstår om 200 kr för aktiv medlem, samt 0 kr för pensionär
(enligt stadgarna).
§10 Fastställande av traktamenten

Årsmötet beslöt att föreningen vad gäller traktamente, resebidrag och liknande ska följa
Sveriges Läkarförbunds regler. Styrelsens arbete sker av tradition ideellt och under
2016-17 har inga traktamenten utbetalats.

§11 Framtida mötesaktiviteter

Deltagande i flera symposier vid Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte
Aktivt deltagande vid ESVM i Graz,
Deltagande vid ESH i Milano.
Ny kurs om evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni planeras i feb, 2018.
Föreningen avser söka anordna ESH-kongressen 2022 vid nästkommande utlysning.
§12 Information om tidskriften Vaskulär Medicin

Vaskulär medicin utkom med 4 nummer under föregående år, tidigare under eminent
ledning av redaktör Fredrik Nyström som nu lämnat över till Isak Lindstedt, som
ansvarat för första numret 2017 med utmärkt resultat. Upplagan oförändrad. Kontraktet
med Mediahuset har omförhandlats under hösten 2017 till fördel för föreningen.
Isak har som mål att få fler medlemmar att engagera sig och bidra till innehållet. Peter
Nilsson uppmuntrar Isak att fortsätta utveckla och forma tidskriften.
§13 Information om föreningens hemsida

Föreningen har en hemsida där digitala kopior av Vaskulär Medicin publiceras, med
aktuell kontaktinformation samt en mötes- och kongresskalender.
Föreningen skickar ett månadsbrev med aktuell information och aktuella möten.

Sida 2 av 3

Borttaget: Grass

§14 Prisutdelning till författarna av bästa artikel i Vaskulär Medicin 2015
respektive 2016
Pris för bästa artikel 2015 delas något försenat ut till Isak Lindstedt med medförfattare,
för artikeln ” Djurägarskap och kardiovaskulär risk ” enligt beslut vid årsmöte
20160427. Han gratulerades varmt av årsmötet.

För 2016 har artikeln ”Ovanliga orsaker till kardioembolisk ischemisk stroke” vunnit, av
Olafur Sveinsson, Lars Herrman, Tommy Andersson, Eva Mattson och Christina
Sjöstrand, alla vid Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Dessa
har informerats men inte haft möjlighet att komma. Prisutdelning planeras därför nästa
år i samband med Vårmötet i Stockholm.
§15 Övriga frågor

Peter tar upp MMM – May Measurement Month. ISH vill sprida MMM, med mål 25 M
mätta blodtryck internationellt. Sverige har svårigheter att delta fritt på grund av strikta
etiska regler. Peter har länkat MMM till Malmö Offspring Study-kohorten där dessa data
kan inkluderas, så att också Sverige bidrar.
§16 Mötets avslutande

Ordförande Anders Gottsäter avslutar mötet

Jonas Spaak

Mötessekreterare

Anders Gottsäter
Ordförande
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