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Årsmötesprotokoll för Svensk förening för hypertoni, stroke och 
vaskulär medicin, tillika för stiftelsen Svenska hypertonisällskapet 

Årsmötet ägde rum onsdagen den 17:e april, 2013 kl. 09.00–10.00 i rum R22 i samband med 
XV Svenska Kardiovaskulära vårmötet, på Svenska Mässan, Göteborg. 

§ 1 Ordförande Anders Gottsäter förklarade årsmötet öppnat. Fastställdes att årsmötet har blivit 
vederbörligen utlyst. 

§ 2 Anders Gottsäter valdes till mötesordförande och Jonas Spaak till mötessekreterare. 

§ 3 Dagordningen fastställdes med tillägg av övriga frågor enligt nedan.  

§ 4 Till justeringsmän valdes Stefan Agewall och Thomas Kahan. 

§ 5 Föreningens verksamhetsberättelse presenterades av Anders Gottsäter. Denna har i 
vederbörlig ordning varit tillgänglig mer än en (1) månad på föreningens hemsida. 
Verksamhetsberättelsen godkändes och bilägges protokollet.  

§ 6 Revisionsberättelse för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin.  
Föreningen har sedan tidigare verksamhetsår från 1/9 till 31/8, och föregående års 
revisionsberättelse redovisades vid föregående årsmöte (28/11-2012) då styrelsen också 
beviljades ansvarsfrihet. Enligt Ingar Timberg som undersökt saken är det 1) inte möjligt att 
byta redovisningsperiod under pågående redovisningsår, och 2) enklast att fortsätta med samma 
redovisningsår trots att årsmötet nu flyttats. Årsmötet instämmer och detta beslutas. 
Frågan om ansvarsfrihet för innevarande redovisningsår får således tas upp vid nästkommande 
årsmöte.  

§ 7 Information om Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet. 
På samma sätt som under § 6 har Stiftelsen Svenska hypertonisällskapet verksamhetsår från 1/9 
till 31/8 och årsberättelse redovisades vid föregående årsmöte (28/11-2012). Innevarande års 
årsberättelse får således sammanställas och godkännas av styrelsen vid höstens planerade 
styrelsemöte. 

§ 8 Anders Gottsäter presenterade valberedningens förslag för val till styrelse, revisorer och 
valberedning. Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Till föreningens 
styrelse valdes på två år (2013-2015): Stefan Agevall (omval), Fredrik Nyström (omval) och 
Mia von Euler (omval). Övriga styrelseledamöter är Anders Gottsäter, Jonas Spaak, Eva 
Drevenhorn och Ingar Timberg som alla har ett år kvar på sina mandat. Till ordförande valdes 
Anders Gottsätter (omval), vice ordförande Stefan Agewall (omval), sekreterare Jonas Spaak 
(omval), kassör Ingar Timberg (omval). Till föreningens revisorer valdes Ove K Andersson och 
Björn Rogland på ett år (båda omval). Till föreningens valberedning omvaldes Peter Nilsson 



(sammankallande), Bo Carlberg, Jan Östergren och Anders Gottsäter. Valberedningen föreslog 
vidare att styrelsen kan adjungera ytterligare personer till styrelsen. 

§ 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 
2013 är deltagande i ESH i Milano 14-17 juni 2013, och ett föregående satellitsymposium till 
ESH " New frontiers ofbiomarkers in prediction of cardiovascular disease" i Malmö, 7-8:e 
juni, 2013. Föreningen arrangerar dessutom en återkommande föreläsning vid Svensk 
Internmedicinsk Förenings utbildningsvecka i Uppsala. Föreläsningen har i år dessutom status 
av s.k. Harry Boströmföreläsning och kommer att hållas 25/9 av prof. Ulf Hedin, Stockholm. 
Föreningen deltar även i organisationen av den XVI:e Svenska Kardiovaskulära vårmötet i 
Malmö 7-9 maj 2014. Föreningen samarbetar med ESH:s utbildningsaktiviteter, bl.a. 
deltagande i ESH Summer School. Föreningen planerar en kurs i hypertoni för sjuksköterskor 
under 2013-14. Föreningen medverkar enligt § 14 nedan i aktiviteter för att utveckla renal 
denervering och säkerställa ett patientsäkert införande av metoden. 

§ 12 Tidskriften Vaskulär Medicin har utgivits som planerat med fyra nummer under 2012 och 
röner uppskattning. Thomas Kahan informerade om att föreningen slutit ett nytt flerårigt avtal 
med Mediahuset, med fortsatt fyra nummer per år. Tidskriften fortsätter samarbetet med 
Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas samt Svensk Njurmedicinsk Förening. 

§ 13 Årsmötet informerades om hemsidan och speciellt att föreningens administratör Charlotte 
Löwenhielm har tagit ett utökat ansvar för hemsidan. Vissa delar kommer uppdateras. 

§ 14 Övriga frågor: 

1) Årsmötet informerades om att styrelsen flyttat årsmötet till att hädanefter äga rum i 
anslutning till det kardiovaskulära vårmötet. 

2) 	Thomas Kahan informerade årsmötet om att styrelsen bildat en arbetsgrupp för renal 
denervering (RDN), där en interimistisk styrelse utsetts med Bert Andersson som 
ordförande. Thomas Kahan är adjungerad till styrelsen för bl.a. denna fråga. Arbetsgruppen 
har fått i uppdrag att utarbeta gemensamma riktlinjer för utredning, behandling och 
poliklinisk uppföljning av RDN patienter. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att bilda ett 
nationellt register för RDN. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att verka för samverkan inom 
RDN-forskning och kunskapsutbyte. Årsmötet hade inga invändningar. 

§ 15 Ordförande Anders Gottsäter förklarar årsmötet avslutat. 

Göteborg denl7 :e april , 2013 
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~:~paak, sekreterare ~~~ ~ 

Justeras: T~masKahan Stefan Agewall 
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