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Årsmötesprotokoll för Svensk förening för hypertoni, stroke och 
vaskulär medicin  
 
tillika för Stiftelsen svenska hypertonisällskapet 
 
Årsmötet ägde rum onsdagen den 1 december 2010 kl. 09.00–10.00 i samband med 
Medicinska Riksstämman, rum 9, Gothia Towers, Göteborg 
 
§ 1 Ordförande Thomas Kahan öppnar mötet. Årsmötet har blivit vederbörligen utlyst. 
 
§ 2 Thomas Kahan väljs till mötesordförande och Ingar Timberg till mötessekreterare. 
 
§ 3 Dagordningen fastställs utan justeringar. 
 
§ 4 Per Wester och Fredrik Nyström väljs till justeringsmän. 
 
§ 5 Thomas Kahan återger föreningens verksamhetsberättelse. Denna har i vederbörlig 
ordning varit tillgänglig under mer än en (1) månad på föreningens hemsida. 
 
§ 6 Ingar Timberg återger revisionsberättelserna.  
 
Revisorerna för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin, Anders Gottsäter 
och Ove K Andersson, har gått igenom räkenskaperna för räkenskapsåret 2009-09-01 t o m 
2010-08-31. Bokföringen är i god ordning och styrelsen föreslås ansvarsfrihet för nämnda 
period. Mötet godkänner revisionsberättelsen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den 
aktuella perioden.  
 
§ 7 Ingar Timberg informerar om Stiftelsen svenska hypertonisällskapet och presenterar 
årsredovisningen.  Denna har granskats av auktoriserad revisor Jörgen Hentzel på Ernst & 
Young (Kristianstad). Revisionsberättelsen utföll utan anmärkningar. Thomas Kahan 
informerar om arbetet med permutation av stiftelsens stadgar med anledning av att Svenska 
hypertonisällskapet uppgått i Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin. 
 
§ 8 Bo Carlberg presenterar valberedningens förslag för Svensk förening för hypertoni, stroke 
och vaskulär medicin. Mötet beslutar i enlighet med valberedningens förslag.  
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Nyvalda i styrelsen med två års mandat (2011-2012) är: 
 
Thomas Kahan ordförande 
Per Svensson sekreterare 
Ingar Timberg kassör 

 
Övriga ledamöter har mandat t o m 2011. 
 

Föreningens revisorer väljs om på ett å (2011): 
  
 Anders Gottsäter, Malmö 
 Ove K Andersson, Göteborg 
 
Valberedningen väljs om på ett år (2011):  
 
 Peter Nilsson, Malmö (sammankallande) 
 Bo Carlberg, Umeå 
 Jan Östergren, Stockholm 
 Thomas Kahan, Stockholm (ordförande i SVM) 

 
Charlotte Löwenhielm är fortsatt föreningens administratör. 
 
Styrelsen inom sig utser adjungerade.  
 
§ 9 Årsavgiften till föreningen för 2011 fastställs av mötet till 100 kronor, vilket är 
oförändrat. Enligt tidigare årsmötesbeslut betalar tidigare medlemmar i Svenska 
hypertonisällskapet ordinarie avgift fr o m 2010. 
 
§ 10 Mötet beslöt att föreningen vad gäller traktamentet, resebidrag och liknande ska följa 
Sveriges Läkarförbunds regler.  
 
§ 11 Framtida mötesaktiviteter där föreningen aktivt deltar i organisation och genomförande 
presenterades av ordföranden. Föreningen organiserar symposier vid Kardiovaskulära 
vårmötet. Den traditionella sjuksköterskekursen planeras till hösten 2011. Föreningen 
arrangerar med övriga nordiska föreningar den årliga nordiska forskarutbildningskursen inom 
vaskulär medicin och nästa kurs (med Sverige som värd är) planerad till 2012.  Vi kommer att 
nominera deltagare till den europeiska sommarskolan i hypertoni 2011. Vi planerar även att 
ansöka om en ST-kurs 2012 inom vaskulär medicin. Inför Riksstämman 2011 planerar vi ett 
symposium om primär prevention. Vidare fortsätter arbetet med utveckla vaskulär medicin 
som profilområde. Som led i detta avser vi utveckla samarbetet med andra föreningar, bl a 
Svenska sällskapet för trombos och hemostas, Svenska Cardiologföreningen och Svensk 
internmedicinsk förening. Samtliga aktiviteter presenteras i tidskriften Vaskulär Medicin och 
på hemsidan. 
 
§ 12 Tidskriften Vaskulär Medicin kommer ut med fyra nummer per år, med en upplaga om 
5300 ex och har god spridning. Intresset för tidningen är stort, vilket märks bl a på intresse att 
skriva i tidningen. Vaskulär Medicin anses ha ett högt läsvärde bland de svenskspråkiga 
medicinska tidskrifterna. Föreningen bör ännu mer utnyttja tidningen mer som en plattform 
för kontakt med våra medlemmar och som påstötning för profilområdet vaskulär medicin. 
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§ 13 Hemsidan fungerar bra. Medlemsanmälan sker nu genom hemsidan. Vaskulär Medicin 
finns att läsa på hemsidan men tidskriftens innehåll bör göras sökbart för större läsbarhet av 
tidigare artiklar. 
 
§ 14 Övriga frågor.  
 
En diskussion infann sig om mervärdet av att vara medlem i föreningen. Som medlem i 
föreningen kan man ansöka om deltagande i de kurser som föreningen arrangerar, liksom att 
få delta i de av European Society of Hypertension arrangerade utbildningarna. Som medlem 
har man också inflytande och kan kvalificera sig för stipendier som kan delas ut från 
föreningen. Styrelsen fick uppdrag att diskutera andra förmåner som ge ett mervärde för 
medlemmarna och tydliggöra detta för alla medlemmar.  
 
Inga övriga frågor förekom. 
 
§ 15 Mötets avslutas med att ordföranden tackar de avgående styrelsemedlemmarna (Anna-
Clara Collén och Lisa Kurland) för värdefulla insatser för föreningen, och medlemmarna för 
deras deltagande i årsmötet. 
 
 
Ingar Timberg  Fredrik Nyström Per Wester 
 
Vid protokollet  Justeras  Justeras 
 
 
 
  


