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Årsmötesprotokoll för Svensk förening för hypertoni, stroke och 
vaskulär medicin  

tillika för Stiftelsen Svenska Hypertonisällskapet 
Årsmötet ägde rum onsdagen den 30 november 2011 kl. 09.00–10.00 i rum M17 på 
Stockholms Mässan i Älvsjö 

§ 1 Ordförande Thomas Kahan förklarade årsmötet öppnat. Årsmötet har blivit vederbörligen 
utlyst. 
§ 2 Thomas Kahan valdes till mötesordförande och Per Svensson till mötessekreterare. 

§ 3 Dagordningen fastställdes utan justeringar. 

§ 4 Till justeringsmän valdes Bo Carlberg och Jonas Spaak. 

§ 5 Föreningens verksamhetsberättelse presenterades av Thomas Kahan. Denna har i 
vederbörlig ordning varit tillgänglig mer än en (1) månad på föreningens hemsida. 
Verksamhetsberättelsen bilägges. 

§ 6 Revisionsberättelse för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin har 
gjorts av Ove K Andersson och Anders Gottsäter, föreningens revisorer. Revisionsberättelsen 
presenterades av Ingar Timberg och årsmötet godkände revisionsberättelsen. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Revisionsberättelsen bilägges.  

§ 7 Verksamheten för det gångna året i stiftelsen Svenska Hypertonisällskapet presenterades 
av Ingar Timberg. Hon har också sammanställt dess årsredovisning. Årsredovisningen har 
granskats av den godkände revisorn Mari Albinsson, Ernst & Young. Revisionsberättelsen 
utföll utan anmärkningar. Revisionsberättelsen bilägges.  

§ 8 Jan Östergren presenterade valberedningens förslag för val till styrelse, revisorer och 
valberedning. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Till föreningens 
styrelse valdes med 2 års mandat (2012-2013): Stefan Agevall (omval), Fredrik Nyström 
(omval), Per Wester (omval) samt Jonas Spaak (nyval). Övriga styrelseledamöter har 
samtliga ett år kvar på mandat och är Thomas Kahan (ordförande), Per Svensson 
(sekreterare), Ingar Timberg (kassör). Till föreningens revisorer valdes Ove K Andersson och 
Anders Gottsäter på ett år (båda omval). Till föreningens valberedning omvaldes Peter 
Nilsson (sammankallande), Bo Carlberg, Jan Östergren och Thomas Kahan. Valberedningen 
föreslog vidare att styrelsen kan adjungera ytterligare personer till styrelsen med kompetens 
inom exempelvis koagulation eller omvårdnad. 
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§ 9 Årsavgiften för 2012 beslutades vara oförändrad 100 kr.  

§ 10 Årsmötet beslöt att föreningen vad gäller traktamente, resebidrag och liknande ska följa 
Sveriges Läkarförbunds regler. 

§ 11 Framtida mötesaktiviteter där föreningen aktivt deltar i organisation och genomförande 
presenterades av ordföranden. Aktiviteter som planeras för det kommande verksamhetsåret 
2012 är ett heldagsmöte den 10 februari på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm med tema 
aterotrombossjukdom. Kursen Hypertoni för sjuksköterskor är planerad till den 15-16 mars i 
Sigtuna. Tillsammans med de nordiska föreningarna planeras en nordisk forskarutbildnings-
kurs i Malmö 10-12 september 2012. Föreningen deltar i organisationen av den XIV:e  
Svenska Kardiovaskulära vårmötet i Stockholm den 25–27 april 2011. Föreningen avser 
också att delta vid den svenska Stroke-team kongressen i oktober 2012.  

§ 12 Tidskriften Vaskulär Medicin har utgivits som planerat med fyra nummer under 2011 
och röner uppskattning, enligt presentation av redaktör Fredrik Nyström 

§ 13 Årsmötet informerades om hemsidan och planerade förbättringar för att öka 
användarbarheten. 

§ 14 Övriga frågor.  

Årsmötet uppdrog åt ordförande Thomas Kahan att kontakta företrädare för den stiftelse inom 
angiologi med relation till tidigare Svensk förening för medicinsk angiologi som finns med 
förslag att stiftelsens tillgångar övergår till Stiftelsen för svenska hypertonisällskapet.  

Ordföranden informerade om att styrelsen avser att bilda en arbetsgrupp för att ansöka om att 
arrangera ESH 2018 eller ISH/ESH 2020. 

Ordförande informerade om att de avgående styrelsemedlemmarna Kristina Bodegård-
Björklund och Lars Lind blivit avtackade vid styrelsemötet den 29 november. 

§ 15 Mötets avslutande. 

 

Stockholm, den 30 november 2011 

 

 

Sekr. Per Svensson 

Justeras:  Jonas Spaak    Bo Carlberg  


